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Gal šiandien kongresas 
legalizuos alų

Atstovų buto pirmininkas Rainey sako, 
kad dar šiandie konferencija išpildys visus 
nelygumus biliuje ir išnaujo jį perbalsuos 

prasidės konferencija su atsto
vų buto delegatais. Jei konfe
rencija greitai susitaikins ir 
priims vienodą bilių, tai konfe
rencijos patiektasis bilius bus 
tuojaus atiduotas abiems kon
greso butams perbalsuoti ir 
galbūt dar prieš vakarą bus 
spėta j j pasiųsti prezidentui 
Rooseveltiri pasirašyti.

Bet jei konferencija užsikirs
tų ir negreit susitaikintų, tai 
bilius gal tik antradieny kon
greso bus priimtas. O kad tai 
gali atsitikti, rodo tai, kad kaip 
atstovų butas, taip senatas 
griežtai laikosi savo nusistaty
mo. Atstovų butas nori 3.2 
nuoš. alaus, o senatas pritaria 
tik 3.05 nuoš. alui. Skirtumas, 
rodos, nedidelis, bet jis sudaro 
18 lašų alkoholio ant kiekvie
nos bonkos alaus.

No. 66

WASHINGTON, kovo 19. — 
Atstovų buto pirmininkas Rai- 
ney sako, kad alaus bilius pir
madieny bus ne tik išlygintas 
abiejų kongreso butų konferen
cijos, bet ir abiejų butų išnau- 
jo perbalsuotas ir pasiųstas pre
zidentui pasirašyti.

Alaus legalizavimas susitruk- 
dė todėl, kad atstovų butas ne
sutiko priimti senato pataisų, 
kurios susilpnina alų ir tuo pa
čiu kartu legalizuoja tokio pat 
stiprumo vyną ir kitus vaisių 
gėrimus. Bilius tapo pasiųstas 
abiejų butų konfeerncijai jį iš
lyginti ir susitarti dėl vienodo 
biliaus. Tečiaus nė penktadieny, 
nė šeštadieny senatas nelaikė 
posėdžių ir negalėjo išrinkti sa
vo atstovų konferencijai.

Tik pirmadieny susirinkęs se
natas paskirs savo atstovus ir

17 valstijų šaukia 
konvencijas atšauk

ti prohibiciją
Michigano valstija -pirmoji su

šauks konvenciją ir pirmoji 
ratifikuos prohibicijos atšau- 
kim?  ..„.i

VVASHINGTON, kovo 19. — 
17 valstijų jau nutarė šaukti 
valstijų konvencijas ratifikavi
mui konstitucijos pataisos, kuri 
panaikintų visoje šalyje prohi- 
biciją. Valstijų Icgislaturos ten 
jau priėmė reikalingu** patvar
kymus ir nustatė visą konven
cijų šaukimo tvarką.

Penkiose valstijose šaukimas 
„konvencijų yra svarstomas le- 

’JslatuiJ, bei dar nėra galuti
nai nutartas.

Pirmą konvenciją sušauks 
Michigan valstija. Ten delega
tų linkimas į konvenciją įvyks 
balandžio 3 d., o pati konven
cija susirinks balandžio 10 d. 
Kaip išrodo Ji bi/s pirma vals
tija, kuii ratifikuos visišką 
proliib'cijos atšaukimą.

TEGERANAS, Persijoj, kovo 
19.—Abdul Hussein Khan Tey- 
murtash, buvęs dvaro ministe- 
ris ir vienas galingiausių žmo
nių Peisijoj, liko nuteistas 3 
metams kalėjiman ir užsimo
kėti didelę pabaudą, u*Ž pasisa
vinimą pinigų, apgavystes ir pi
nigų išvyliojimą.

READ1NG, Pa., kovo 19. — 
C. W. Taylor, žinomas kaipo 
Running Wolf, 58 m., žolių 
vaistų pardavėjas, kuris vado
vavo bonų armijos ekspedicijai, 
liko nuteistas nuo 6 iki 12 me
tų kalėjiman už užmušimą savo 
27 m. žmonos, kurią buvo ne
senai vedęs.

Planuoja bylą prieš 
Illinois prekių 

taksus
CHICAGO.— Nors demokra

tai su dideliu vargu ir pravedė 
valstijos legislatutoje prekių 
taksus, kurie uždeda 3 nuoš. 
taksų ant visų sankrovose per
kamų taksų ,tečiaus kova prieš 
tuos tkasus dar nepasibaigė, 
nes priešininkai ketina kreip
tis j teismą ir reikalauti prieš 
juos injunctiono. Atstovas 
Green iš Rockfordo formaliai 
paskelbė, kad jis kreipsis į teis
mą, reikalaudamas uždrausti 
tuos taksus kolektuoti.

Šį trečiadienį Springfielde su
sirinks visi šių taksų priešinin
kai ir susitars dėl visos eilės 
bylų teismuose.

Prekių taksai įeis galion ba
landžio 1 d.

Gubernatorius kviečia remti 
prekių taksus

SPRINGFIELD, III., kovo 
19.—Gubernatorius Henry Hor- 
ner išleido atsišaukimą į visus 
valstijos gyventojus, kviečiantį 
jitos remti prekių taksus, kurie 
bus įvesti balandžio 1 d., kad 
iš tų taksų surinktais pinigais 
galima butų sušelpti bedarbius. 
Jis šaukiasi į amerikiečių pasi
šventimą kritiškais laikais ir 
kviečia juos dar sykį pasiauko
ti, kad sušelpti bedarbius, nes 
valstija nebeturi savo išteklių.
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Prie žmonos kapo nužu
dė vaikus ir pats 

nusižudė

Chicagai ir aptelinkei federa- 
lis oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Apsiniaukę; nedidelė permai
na temperatūroje.

Saulė teka leidžiasi 6.

Chicago, III., Pirmadienis, Kbyas-Mardi 20 d., 1933

m

apgriautas Lincoln Memorial universitetas, Harrogate, Tenn. Medžiai išvartyti

•i 1

ma-
žesni namai sugriauti, centralinis namas irgi gerokai nukentėjęs.

Lietuvos Naujienos
Vietoj samagonkės — 

naujagimio lavonas
Sunkėja Lietuvos 
prekyba su Vokietija

Biržai.—Biržų policija pada
re kratą pas Papilio valsč. Val- 
kiškių kaim. ūkininką J. Remei
ką. Rado daug samagonkės. 
Remeika turi dvejus namus. 
Ieškant samagonkės antruose 
namuose, ant tvarto šiauditosc 
rastas naujagimio lovanas.

Kongresmanai esą 
nepatenkinti far- 

mų bilium
Atstovų butas galbūt priims, 

bet senatas j j pakeisiąs kaipo 
perdaug radikalų

Spau-

Šiandie bus nužudy- Pe"ki žmones užmušti . - - . traukiniui užgavustas elektros kėdėj automobilį
Cermako užmušėjas ANDERSONVILLE,

 kovo 19.—Penki žmor
Giuseppe Zangara, kuris kėsi- 

nos inušauti prezidentą Roo- 
seveltą, šįryt bus nužudytas 
Floridoj

RAIFORD, Fla., kovo 19. — 
Giuseppe Zangara, kuris kėsi
nosi nušauti prezidentą Roose- 
veltą, bet nušovė Chicagos me
rą Antaną Cermak ir pašovė 4 
žmones, bus nužudytas elektros 
kėdėj valstijos kalėjime rytoj, 
9 vai. ryte.

Paskutinę gyvenimo dieną jis 
praleido ramiai mirties kame
roj. Niekas jo neaplankė.

Lenkijos policija nu 
šovė penkis streikuo 

jančius audėjus
PABJANICE, Lenkijoj, kovo 

19.—Penki žmonės liko užmuš
ti ir keli sužeisti policijai šo
vus i streikuojančių audinyčių 
darbininkų demonstraciją.

Studebaker automo
bilių kompanija re- 

ceiverių rankose

, Mich., 
___  __—Penki žmonės— trys 
vyrai ir du berniukai — liko 
užmušti Grand Trunk pasąžie- 
riniam traukiniui užgavus jų 
automobilių.

Rusijos valstiečiams 
uždrausta apleisti 

kolektyvus
Rusijos valstietis pasiliko pri 

rištas prie vienos vietos bau 
džiauninkas

Ramsay MacDonald 
veda asmeniškas de

rybas Mussolini

PHILADELPHIA, Pa., kovo 
19.—Gilbert Friend, 28 m.’, paš
to klerkas iš Plant City, Fla., 
nesivedė tris savo vaikus prie 
jų motinos kapo, juos visus nu
šovė, paguldė vieną greta kito, 
apklojo blanketu ir tada pats 
nusišovė.

Jo žmona, buvusi philadel- 
phietė, pasimirė sausio mėn. jo 
namuose Floridoj., Ji buvo par
vežta ( Philadelphia palaidoti. 
Jis visą laiką bifvo nusiminęs 
ir giminių dabojamas. Bet pas
taruoju laiku jautėsi -kiek links
mesnis ir jį paliauta daboti.

SOUTH BEND, Ind., kovo 19. 
—Federalinis teisėjas Slick ati
davė į draugiškų receiverių ran
kas Studebaker automobilių 
kompaniją. Receiverio reika
lavo Edwards Iron Works, Ine., 
kuri išdirba trokų bodies ir kup
riai Studebaker komp. nesumo
kėjusi $6,229. Receiveriais ta
po paskirti vice-prezidentai 
Paul G. Hoffman ir H. S. Van- 
ce ir White Motor Co., iš Cle- 
vcland, prezidentas A. G. Bean.

Receiveriai * paskelbė, kad 
Studebaker dirbtuvės, kurios 
buvo uždarytos nuo pradžios 
bankų moratoriumo, atsidarys 
antradieny ir bute pravesta in- 
tensyvė pardavimų ir produk
cijos kampanija.

Direktoriai sutikę su receive
rio paskyrimu, nes tai apsaugo
sią šerininkus, kreditorius ir 
pardavėjus kol bus išspręstos 
legalės painiavos delei kompa
nijos vienijimosi su White Mo
tor Co.

• ■ / - . ■ ■

Paskyrimas receiverių nepa* 
liečia White Motor Co. ir 
Pierce-Arrow Co., kurią kon- 
troliuoja Studebaker komp. 
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MASKVA, kovo 19. —Sovie
tų valdžia stvėrėsi priemonių 
suvaržyti valstiečius ir juos 
išlaikyti kolektyviuose ūkiuose, 
kad jie negalėtų išvažiuoti ieš
kotis pakenčiamesnių gyveni
mo sąlygų.

Centralinis pildomasis komi
tetas ir komisarų taryba išlei
do naują dekretą, kuris uždau- 
džia kolektyviu ūkio valstie
čiams apleisti ūkį ir vykti ki
tur ieškotis darbo be specialio 
ūkio prezidento leidimo.

Pirmiau tokių suvaržymų ne
buvo ir daugelis valstiečių, ka
da delei nederliais daugely dis- 
triktų gyvenimas kolektyviuose 
ūkiuose pasidąrė visai nebepa
kenčiamas, ėmė bėgti į indus
trinius centrus ir ten ieškoti 
geresnių gyvenimo sąlygų.

Pasitarimai liečia kaip išlaikyti 
taiką Europoj. Nutarimai kol 
kas yra laikomi paslaptyje

RYMAS, kovo 19. — Angli
jos premieras MacDonald ir už
sienio reikalų ministeris Simon 
aeroplanu atskrido į Rymą as
meniškai pasitarti su Italijos 
diktatorium Mussolini apie pa
vojų naujo karo Europoje ir 
kaip tą pavojų pašalinti: Pavo
jus, pasak MacDonaldo ,yra tiek 
didelis, kad yra reikalingas la
bai skubus veikimas išlaiky
mui taikos. Tuo tikslu jis pa
šildė nusiginklavimo konferen
cijai platų nusiginklavimo pie
ną, o dabar atvyko į Italiją su
žinoti kaip. Italija žiuri į tą pie
ną, nes nuo didžiųjų valstijų 
palankumo daugiausia ir pri
klausys pieno likimas.

Vakar abu premjerai tarėsi 
apie valandą laiko. Po to sve
čiams buvo surengti oficialus 
pietus, kuriuose dalyvavo tik 
Italijos ministeriai ir Anglijos 
ambasados viršūnės.

Šiandie visą dieną irgi ėjo 
pasitarimai. Pasitarimai tęsis 
ir rytoj—pirmadieny.

Kas pasitarimuose svarstoma 
ir kas yra sutarta, laikoma pa
slaptyje ir kol kas nieko ne
skelbiama.

VVASHINGTON, kovo 19. — 
Tarp kongresmanų kila maiš
tas prieš prezidento Roosevelto 
patiektą ūkininkų gelbėjimo bi
lių. Atstovų butas galbūt bi
lių priims kaip jis yra patiek
tas, bet atgaleiviškiems sena
toriams jis atrodo perdaug ra
dikalus ir jie rengiasi jį žymiai 
apkarpyti, taip kad iš biliauts 
beveik nieko neliktų. Bilių gal 
būt išgelbės mašina, jei ji bus 
panaudota padaryti spaudimą į 
senatorius.

KAUNAS, vas. 21.
doj jau trumpai buvo pranešta, 
kad vokiečiai importuojamiems 
į jų kraštą žemės ūkio produk
tams muitus iš karto pakėlė vi
si? 100 procentų. Tačiau nespė
jus pakelti naujai pakeltus mui
tus, vakar jau gauta žinių, kad 
vokiečių vyriausybė praėjusį 
šeštadienį nutarė miritus pakel
ti ne vien žemės ūkio produk
tams, bet ir miško medžiagai, 
žuvims, daržovėms, medui, mi
dui ir kt. produktams.

Dabar pakelti muitai siekia: 
kviečių 1 centn. 5 mk., žirniams 
15 ink., lubinui 5 mk., motie
jukų sėkloms 18 mk., žolių sėk
loms 25 mk., suriiri 45 mk., už 
1 centnerį.

Nauji muitai miško medžia
gai pradeda veikti nuo vasario 
23 d., žemės ūkio produktams 
nuo kovo 1 d.

Taip aukštus muitus vokie
čiams paskelbus, minėtų pro
duktų eksportas iš Lietuvos 
Vokietijon tampa neįmanomas.

Gintaro pramonininkų 
sunkumai

Alaska atšaukė prohibi 
ciją; laukia tik guber

natoriaus parašo
JUNEAU, Alaskoj, kovo 19. 

Alaskos teritorijos senatas at
šaukė Alaskos labai sartous pro
hibicijos vykinimo įstatymus. 
Tik vienas senatorius balsavo 
prieš atšaukimą.

Atstovų butas atšaukimą pri
ėmė kelios dienos atgal vien
balsiai,

Galbūt rytoj atšaukimas bus 
paduotas gubernatoriui pasjra- 
šyti. Gubernatorius savo nusi
statymo dar nėra paskelbęs. 
Atšaukimas įeis galion tuojaus, 
kaip tik gubernatorius jį pasi
rašys.

i Ji;

t '

LOS ANGELES, Cal., kovo 
19.—Vakar čįa buvo jaučiamas 
gana smarkus žęmžs drebėji
mas, kuris betgi nuostolių ne
padarė.

Francijos a t s o o v ų 
butas svarstys sko

lą Amerikai
PARYŽIUS, kovo 19. — Ra

dikalas atstovas Rene Richard 
įnešė atstovų bute pasiūlymą, 
kad Francija paskirtų kreditų 
Jungt. Valstijos valdžios žiniai, 
kiek siekia Francijos nesumo
kėta Amerikai skolos dališ.

Įnešėjas nurodo, jog Franci
jos reikalavimas, kad Jimgt. 
Valstijos sutiktų peržiūrėti ka
ro skolas pirm nebus bus mo
kėta priklausanti dalis skolos, 
tapęs išpildytas prezidento 
Roosevelto ir kad todėl nebėra 
priežasties kodėl Francija ne
beturėtų sumokėti tą savo sko
los dalj, kurios nesumokėjo 
gruodžio 15 d.

Dar nežinia ar valdžia rems 
Richard bilių, ar patieks. savo 
tekstą,

NEW YORK, kovo 19.
Garsus mokslininkas, prof. Al- 
bert Einstein vakar laivu Bel- 
geland išpalukė j Antwerp,

Anglų areštas Rusi
joj sustabdė pre

kybos derybas
LONDONAS, kovo 19.—Ry

toj susirinks Anglijos kabine
tas, kuris svarstys Rusijos 
areštavimą šešių anglų ir 35 
rusų, kurie dirbo anglų Metro- 
politan-Vickers elektros kom
panijai. Du anglai jau liko pa- 
liitosuoti. Rusijos paaiškinimai 
tų anglų areštavimo priežas
ties, Anglijos visai nepatenki
na. Taipjau Anglijos ambasa
doriui neleidžia pasimatyti su 
kaliniais ir pasirūpinti jų gy
nimu.

Derybos dėl naujos Anglijos 
ir Rusijos prekybos sutarties, 
kurios dabar yra vedamos, de
lei anglų areštavimo, liko su
stabdytos. Jei rusai ir toliau 
laikysis dabartinio nusistaty
mo ir anglų nepaliuosuos, tai 
veikiausia prekybos ryšiai su 
Rusiją bus visai nutraukti. O 
jei tie anglai bus atiduoti teis
mui, tai Anglija galbūt įspės 
visus savo piliečius, kad jie Ru
siją apleistų. Jeigu gi jie lik
tų nuteisti, tai Anglija veikiau
sia nutrauktų su Rusija ir di
plomatinius ryšius.

Anglai yra kaltinami dėl sa
botažo, kuris buk buvęs pada
rytas-statant Dnieprostroi hyd- 
ro-elektros stotį, kuri bolševi
kam kainavo virš $100,000,000. 
Esą nerūdijanti turbinų geležis 
surūdijo, o į generatorius likę 
įpilta smilčių ar rūgščių, ko 
negalima buvo padaryti be sta
tybos darbo, vedėjų žinios.

Palanga.—Palangoj, yra apie 
10 gintaro^ dirbtuvių, kurių fab- 
rikatai gerais metais pasiekda
ma net Egiptą ir Ameriką. Tai 
buvo geriausios iki šiol Lietu- 
vos gintaro ; pramonės rinkos. 
Dabar šios rinkos yra kaip ir 
visai užsidariusios, o kitų netu
rint, gintaro pramonininkų pa
dėjimą galutinai prislėgė dar 
ta aplinkybė, kad gintaro pirk
liai, kuriems be jokių garan
tijų yra duota negrąžina skolas, 
nes neturi iš ko. Dėl tokių sko
lų nesumokėjimo iš Amerikos 
pirklių pusės, priėjo prie vi
siško bankroto S. Gutmano gin
taro dirbtuve, kuri, negalėdama 
iš savo pusės skolų išmokėti, 
buvo anstolio aprašyta. Palan
gos firmos yra nutarusios ak
tingai dalyvauti įvykstančioj 
šiemet Čikagos parodoj, norė
damos padaryti gerą reklamą 
lietuviškam gintarui

CHICAGO. —Iš Washingtono 
vakar gauta žinia, kad laikas 
grąžinti paslėptąjį auksą ir auk
sinius certifikatus tapo prail
gintas iki kovo*27 d.

Javų eksporto šiemet nebus

Kaunas. — Pereitais metais 
maždaug šituo pačiu metu vy
riausybė buvo pavedusi “Liet
ūkiui” supirkinėti eksportui iš 
ūkininkų kviečius. Buvo mėgi
nama ir kitų javų eksportuoti 
j užsieniui. ,

Iš atatinkamų įstaigų teko 
sužinoti, kad šiemet nei kvie
čių, nei kitų javų eksporto ne
manoma imti, nes jų kainos 
užsieniuose net žemesnės, kaip 
pas mus.

Galima butų eksportuoti ne
bent bulves, vikius, dalinai žir
nius. Tačiau bulvių dėl šlapio 
pereito rudens, didelio pasiūly
mo neturime. “Lietūkis” bul
vių, vikių, žirnių ir kit. eks
porto galimumus dabar tyrinė
ja.

Dobilų sėklų ir linų sėmenų 
eksportas jaii prasidėjo.

PINIGAI LIETUVON
Mes galime pasiųsti pinigus Lietuvon dėl giminių arba draugų, 
kartu su jūsų liudijimu pažymėdami, kad jie yra siunčiami jų 
pataikymui arba dėl legalės biznio transakcijos bei kontraktopataikymui 
išpildymo.

Belgijoj.
NAUJIENOS
1739 So. Halsted St
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(korespondencijos
Toronto, Ont
Lietuviškos sorkės

Vasario

Modelis

STORE

Padarome Visiems Greitai

BIZNIERIAMS

klau

sesuo su vaikučiu

ką į laikraščius 
taip sakant, už
miegu. Dabar jų 
visas jų tikslas

lėkštę 
sriu- 

rupios

moteris 
pirmos kategorijos 
Uždirba 36 — 
čiui pieno ne 
nupirkti,*, 
ramunėlių 
sacharinu.

Už pamokslus kunigą 
nuteisė kalėjimai!

Sovietai jau neduos mi 
ško medžiagos Klaipė 

dos lentpiuvėms.

Kaip gyvena Pane
vėžio bedarbiai Tcl. CICERO 1329

keturias 
-7 litus, 

mėnesį turiu gyventi 
kūdikis iš 24—28

- parodo į drau- 
pieščiau

Keturios šeimos vienoj (troboj. 
“Namų” savininkas turi nuo
savą tik kepurę ir švarką, 
šešių asmenų šeima turi pra
gyventi mėnesį iš 36—38 li
tų. Elgetaujanti našlė lai
mingesnė už dirbantį bedarbį

priemenę visai išvirtusi ir tik 
popierais užklijuota. Lovos vi
sai nėra. Tik pasieny pritaisy
ti iš lenčiukių narai, ant kurių 
tik suidrietęs žmogus gali iš- 
sitekt. Ir ant šitų narų miega 
motina su penkių metų šune
liu ir 2 sav. kūdikiu. •

UKMERGE
d. 2 nuovados Taikos teisinas 
p. Montvilas nagrinėjo 2 by
las prieš buv. Balininkų ka- 
mendorių kun. Ruokį už 1931 
ir 1932 m. jo pasakytus vy
riausybei užgaulingus pamok
slus Balininkų bažnyčioje. 
Liudininkų buvo iššaukta apie 
60 ir bylos nagrinėjimas už
sitęsė nuo 8 ryto iki 7:30 vai.

Vieną dieną, aprodyti bedar
bių gyvenimą man pasižadėjo 
jaunas 24 metų amžiaus vyru
kas, taip pat bedarbis.

—Užeikim pirmiausia pas
pasiūlo.

Vizitinės Kortelės
Vestuvėms Laiškai
Sužięduotuvėms
Kortelės
Pasveikinimai, eta.

Atsišaukimus 
Lapelius 
Korteles 
Programus 
Tikietus

Refllstered Patent Attorney 
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h) tamsta m a 
gaha§jjRunos. Nore

kas.
Toliau vadovas ima charak 

tcrizuoli kiekvieną šeimą als 
kirai. Pradeda nuo šeiminiu

‘ dirbti, bet ne- 
dapb<3 į |r Ji ai p. ,ešąpię 

ši, skar-

Draugijoms Konstitucijos ir jų Vedamos Knygos yra 
Musu Specialybė, Padarom jas ant speeialio užsakymo 
taip kaip jos vedamos, su specialėm linijom ir lietuvis-

ą, kai]) auk- 
(uteniškiai vadina 
. čia gyvena 34 m, 

moteriškė našlė. Vy- 
miręs

švietimo” darbi- 
blogai pasirodė 

vaizduodamos 
nares. Ten- 

pagyrimas, 
pajuokai, 

Nekalbant 
kurias tė- 

ver-

KLAIP&DA.— Grįžo iš Mas
kvos miško sindikato atstovai 
Klaipėdoje E. Galvanauskas ir 
Emeris. Sindikato atstovai 
Maskvoje patyrė, kad sovietai 
miško eksportą per Klaipėdą 
sustabdysiu. Jau ir dabar so
vietai mišką Klaipėdon gabe
ną iš tolimų rylų sričių, kuris 
esąs žemos kvalifikacijos.

Vasario 26 d. įvyko “Kultū
ros” dr-jos šokių vakaras, ku
riame buvo perstatyta vieno 
veiksmo komedija “Consilium 
Facultatis”. Žmonių atsilankė 
pilna svetainė, nors komunit-> 
tai dėjo pastangų, agituoda
mi, kad niekas neitų. Jie net 
prašė kitų, kad laike parengi
mo sugadintų šviesas arba 
šiaip kokį “šposą” iškirstų. 
Bet jų troškimas neišsipildė. 
Toronto rimtesni lietuviai jau 
gerai žino, kad “Kultūros” pa
rengimai visuomet yra įdo
mus. Toks skgitlingau atsi
lankymas įvertina ir dupda 
energijos daugiau jų rengti. 
Už tat yra numatyta greitoje 
ateityje ir vėl surengti įdomų 
vakarą.

Turiu priminti, kad “Kultū
ros” dr-ja šiais metais yra nu
mačiusi daug naudingų darbų 
nuveikti.

Linkėtina pasisekimo!

Čia apsižiūrėję, einam pas 
bedarbį gyvenantį kitame iro-, 
bos gale. Randam jį pietau
jantį. Stalo nėra. Ant dėžės 
padėtas didelis bliudas su ko
pūstais be laukų. Iš vienos 
pusės fAėdi ant pačios dėžės 
pusantrų metų vaikutis, iš ki
tos — pustrečių. Trečias vieno 
mėnesio amž. guli , suvysty
tas ant narų. Motina liguista

Vyras dirba kaipo 
bedarbis.

38 litus. Vaiku- 
vi&ada įstengia 

tai * dažniausia peni 
.arbata, pasaldinta,

pats modelis po balandžio 1, 193 3 
$10.00 daugiaus.

—Jis yra našlaitis, senai ne
tekęs tėvo ir motinos. Turi du 
broliukus, kurie auga prie
glaudoj. Pats yra bedarbis. 
Pirmon kategorijon įskaitytas 
todėl, kad lankantis komisijai 
parodė šios našlaitės du vai

riausia yra atvaizdųpt savas 
organizacijas, savų draugų 
“pavyzdingą” ir “gražų” gy
venimą, nės tokių pas jus gana 
daug yra. Kam jums tiek daug 
vargo ir triūso dėti, aprašant 
ir savaip apverčiant “Kultur 
ros” dr-ją kąįpo in.ędšįagą sce
nai. Kam to vUUp rmMėj0? Ar 
negeriau buvo paimti iš savo 
tarpo vieną iš “gražesnių” šių 
dienų gyvenimo vaizdelių ir 
patiekti žiūrėtojams. Kas svar
biausia, — tai tie patys artisr 
tai, kaipo originalai* galėjo pa
sirodyti ir butų nereikėję sve
timų asmenų rolėse dirbti. Jei
gu jus savo tarpe tokių gra
žių “perlų” “neįžiūrite”, tai ga
lima bus visa eilė jų nurodyti.

Koh. .

Bilas
Biznio Korteles
Laiškus ir Konvertus
Plakatus

nuomos mokesčio. Bet jis pats 
bedarbis ir musų padėtį su
pranta. Tyli dantis* sukandęs.

Jam bepasakojant ateina ir 
pats šeimininkas.

—Va, pažiūrėk tamsta. Juk 
jis savo tik kepurę ir švarką 
turi. O visa kita skolinta. Aš 
daviau kelines, batus ir viršu
tinius marškinius. Ar netiesa?

—Taip, — atsako šeiminin-

yra 
skaitomas pirmos kategorijos 
bedarbis. Uždirba 37-38 litus 
per mėnesį. Ir iš Įų pinigų še
šiese turi pragyventi.

—Va, šita moteris, — sako 
rodydamas į - ntišlę su dviem 
vaikučiais, 
elgeta ima. 
ir dažniau 
sugriebia, 
metų ra v o

mus
Pereinam tiltą ir pasukam 

į vieną sukrypusią bakūžę. Pro 
žemas duris įlendu į duobėta 
asla trobą. Troba žema, su ma
žiukais trimis langeliais

—Atsargiau, pone 
darnusis 
vas. —

savaitę dirba po ftįsį pienus •ir 
uždirba iki & litų. Vadinasi, 
per mėnesį gauna 36 litus! Aš 
pats esu ąntros kategorijos be
darbis. į savaitę gaunu dirbti 
keturias dienas po 
valandas ir uždirbu *' 
Vadinasi 
aš, žmona ir 
litų. Jam, -

Tap

DYKAI THOR-O-Prosai 
su modeliu No.

Skalbėju
Atdara Vakarais ir Ncdėliomis

LIPSKY’S

vakaro, Teigėjas pripažino 
kunigą Ruokį kaltu ir nubau
dė pirmoje byloje 9 savaites 
arešto arba 600 litų pabaudos, 
o antroje 2 mėn. arešto arba 
500 litų pabaudos.

Kun. Ruokis gynėsi pats ir 
savo Liudininkų buvo išstatęs 
apie 40 ŽJJJonbp Šiomis die
nomis kun. Ruokis tapo at
keltas kanieadoriauli į Uk
mergę.

Paskutinių laiku iš Toronto 
lietuvių gyvenimo “Naujieno
se” aprašymų mažai matosi; 
atrodo, kad torontiečiai visgi 
užmigo. Bet tikrumoje visai 
kitaip. Kartais savo veikimu 
lietuviai pralenkia net kitatau
čius, ir J. Valstijų lietuviai tur 
retų jiems “pavydėti”.

Toronte komunizmo davat
kos, geriau pasakius, fanatikai, 
“bešviesdami” darbininkus taip 
išsekė, kad neturėdami ką pa
rodyt žiopsotojams, kurie susi
renka pas juos “apšvietos” 
prisisemti, pradėjo savo darbo 
vaisiais naudotis, t. y. savo 
parašytais veikalais “kultūrin
ti” proletarus. iPąži arėkime, 
kas yra tie jų “veikalai”. Ogi 
ve: “O Saliutaris Doleris”, ku
rį jiems antru kart vaidinant 
įsikišo katalikų kunigai ir už
vedė bylą, Tas jų “veikalas” 
ne tik pašiepia buvusį lietuvių 
parapijos kleboną Garmų, bet 
daugiausia norima įžeisti “Kul
tūros” dr-ją. Apie šį “veikalą” 
daug ką nerašysiu, nes praei
tais metais “Naujienose” jis 
buvo plačiai apkalbėtas ir pri
skirtas proletariniam menui 
kaipo brangus “perlas”.

Paskutiniu laiku musų “ra
šytojai” sugalvojo dar man- 
dresnių štukų iškrėsi “Kultū
ros” dr-jai. Parašo komediją, 
kurioje vaizduojama visas 
“Kultūros” dr-jos gyvavimas 
nuo pat skilimo K. L. Jaun. 
Sąjungos. Ir ko toje vadina
moje komedijoje nėra: ten iš
juokiama ne tik “Kultūros” 
dr-ja, bet ir atskiri dr-jos na
riai vaizduojami pasityčiojimo 
tikslais., Tai šitokiu “menu’’ 
maitina proletarus, šio “veika
lo” pirma dalis jau buvo per
statyta scenoje, o kitos (regis, 
dar keturios dalys) bus su
naudotos ateityje “švietimui” 
darbininkų. Reikia priminti, 
kad šitokius “svarbius” veika
lus rašo ir juos scenoje vaidi
na gan “žymus” rašytojai, kaip 
tai: A. Byra, V. Raila, J. Yla 
ir kiti jų pagelbininkai.

Bet dar ne viskas. Torontie- 
čiai turi savo pragarsėjusias 
panašiems “veikalams” scenos 
“žvaigždes”, kaip tai: Uršulę 
Inčiuraitę, Juzę Račkaitę (ne
seniai ištekėjusią už Darino), 
V. Bimbaitę, Kevežytę ir ki
tas, kurios savo gabumais pri
sideda prie 
ninku. Jos i 
paskutinį kartą, 
“Kultūros” dr-jos 
ka jums, merginos, 
kad save pastatėt 
nes jus to vertos, 
apie tas merginas, 
vai panašiai išauklėja 
čia “vaidinti”, bet kaip Uršu
lei Inčiuraitei įsitraukti į tuos 
darbus yra gėda. Jos broliams 
(vienas Lietuvoj yra rašyto
jas, o kitas gyvena Chicagoje) 
vertėtų sudrausti.

Laimė dar, kad Toronte gy
vuoja “Kultūros” dr-ja, kitaip 
musų darbininkų “švietėjai” 
visai neturėtų scenai medžia
gos; neturėtų 
parašyti ir, 
migtų amžinu 
visas darbas, 
vest griežtą kovą prieš “Kul
tūros” dr-ją kaipo “pavojingą” 
darbininkų judėjimui, čią tai 
pasireiškia jų smegenų sugedi
mas, aiškus chuliganizmo reiš
kinys pasikėsinant nuslopinti 
kulturinį lietuvių veikimą.

įdomu butų sužinoti viešai 
per spaudą iš rengėjų, kokią 
naudą duoda Žiūrėtojams pa
našus perstatymai ir pasity
čiojimai iš organizacijų ir at
skirų asmenų? Jeigu jau pri
trukote medžiagos “švietimui” 
tamsių darbininkų fr nieko ge
resnio negalite duoti, tai ge-

pasakoja to-
- Bulvės ir duona —bo- 
eninlėlis musų maistas.

ir mey 
liekanų 
ar kar-
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MUSIC &
RA D10

4916 West 14th Street
CICB&O. ILLINOIS

dei DYKAI 
k«y- KNYGELI

' Ir “Beeord ©f I»- 
«. Nieko Mimma

juok- 
perspėja mano vado-

Pas mus blakių ir ki
tokių parazitų visur pilna.

Pasirodo, kad šitoje sukry- 
pusioj landynėj gyvena viso 
keturios šeimos. Mano vadovas 
su žmona ir kūdikiu, pats na
mų šeimininkas 18 metų vy
rukas, senyva moteris su dviem 
vaikučiais ir dar vienas bedar
bis su savo vaikučiu, žmona, 
motina, seserim ir sesers vai
ku. Vadinasi, viso vienuolika 
asmenų. O lovų tėra trys.

— Tai kur jus gulite? 
siu.

Mano vadovas ima aiškinti.
Vienoj lovoj guliu aš su 

žmona ir vaikučiu, kitoj šitai 
mano draugąs sų žmona. Tre
čioj 
šeimininkas prisitaiso prie sta
lo, o šita mpteris su dviem vai
kučiais šiaip taip žemėj susi- 
rango.

Toliau mano vadovas pasa
koja, kokiu budu jie visi čia. 
susigrūdo i vieną trobą.

—Anksčiau aš gyvenau čia 
tik su savo žmona ir šeiminin
ku. šituos žmones prį^piipu 
todėl, kajl juos išmetė iš buto 
ir neturėjo kur dingti. Minoje vien tik federalinės valdžios žiniai, šeimininkas taip pat jau ke- ; ■ . . . .. -
lintas mėnuo negauna buto «iau Pnc vykumnę i^eimsides.

— laimingesnė. Ji
Užtai bado nemato 
vieną kitą centą

Tiesa, vienam trejų
vaikučiui ji gauna užkaišiotos skudurais. Siena į

“THOR”
Skalbiama Mašina

IŠPARDAVIMAS
Lipskio Krautuvėje per
Šj Kovo Mėnesi Tiktai

arba MVrklte 
NEMOKAMOS 
ffutfe *How t« 
tai n • PatMt” 
VMtlon” forn>«

wi ii i imi "i m » r
Nekurie iš prezidento Roosėvelto kabineto narių. Iš kairės į dešinę: Darbo sekretorius Frances 
Perkins, pirma moteris prezidento kabinete; Agrikultūros sekretorius Henry A. Wallace; 
Laivyno sekretorius Claude A. Swanson ir generalinis prokuroras Homer S. Cummings.
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pietus iš vaikų, darželio. Bet 
tamsta gali pažiūrėti, kas tai 
per pietus.

Man atneša įpylę į 
kažkokios druinriinos 
bos, neva kopusių, ir 
juodos duonos gabalėlį.

z—Tai šita sriuba minta tre
jų metų vaikutis, •— aiškina 
toliau mano vadovas.

—Mes patys negerebniu 
maistu mintam, ir savo vaiku
čius pcniih 
liau. 
veik 
Karlais užsifundijam 
šos: pigiausių bekonų 
—kokią gerklę*,Juknas 
vės tešmens gklfhlą.

—Moterys, ką 
tai, visos | 
tu kur nors kalt ir už nedide 
lį atlyginimą 
gauna j 
priversti- Vilk 
mo jimgą, 
mulais upsidangstę skursti.

—O dabar dar gražesnį da 
lyką tamstai parodysiu, — sa 
ko vadovas.

Išeinam į kan 
štaičiai 
“prikaitė”) 
aihžiaus 
ras^nesenaį miręs. Astuonių 
melų duktė išvaryta tarnauti. 
Prie savęs laikę penkių metų 
sūnų ir 2 savaičių kūdikį, ku
rį maitina duona ir sacharinu. 
Niekur negaudama darbo, ei
na elgetauti.

Kambarėlis su vienu langu 
ir labai šaltas, sienos išpuvu
sios, gabalais iškritiuiios. Žmo
gaus galvos ./didumo skylės

........  • V ''Gubernatorius Horner pasirašo, bilių, kuris atšaukia RH- 
npią prohibicijos vykinimo įstatyčius įr palieka prdhibįpijP^ 

........... nes valstija dau^
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THE GEEVUM GIRLS
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POOH-POoH*
Pooh-Rdou'.

POOH-VOOH^

Specialistai ii 
Rusijos

Geresnio 
Skonio 
Pienas

Kapitonai 
Pasauliniame kart

turi užm'o

šeimininkė niekuomet neiš

PADARO 
LIEKA- 

DVIGUBAI
Atsakymas. Ne. Jis vis pasi 

lieka Amerikos piliete.

Pilietybės klausimai 
ir atsakymai

Pirmų ir antrų popierų pra
šytojų metai.

Klausimas, Kiek metų turi 
imigrantas turėti, kad galėtų 
prašyti pirmų ir antrų popie-

New 
būti

Klausimas. Ar giminės, — 
kaip vyras, žmona, pusbroliai 

dėdės, tetos) ir ki 
— skaitomi tinka

atidarėme 170 valstijinių ban
kų ir galime užtikrinti, kad 
j kelias sekančias dienas dido
kas skaičius dar neatidarytų 
bankų atsidarys”.

macijas lamstai, peržiūrėdami 
laivų atvykimus laikraščiuose 
tų laikų, kuomet atvažiavai. 
Patyrimas Foreign Language 
Information Service parodo, 
kad daugumoje atsitikimų, in
formacijos taip gautos pagel
bėjo aplikantams y pristatyti 
pilnas informacijas apie jo at
vykimų į Suv. Valstija^ o tų 
informacijų natūralizacija rei
kalauja.

Atsakymas. Ateivis, aštuo
niolikos motų arba dauginus, 
ir kuris legališkai įleistas į 
Suv. Valstijas nuolatiniam ap
sigyvenimui, gali prašyti pir
mų popierių. Paduoti 
mų dėl antrų popierų prašy
tojas turi sulaukti mažiausia 
21 metų.

rezidencijų 
šioje šalyje. Nereikės laukti 90 
dienų prieš “paskutinio iš- 
klausdmas, ištikimumo, prisie- 
ga ir išdavimas jai pilietystės 
—ima tik vienų dienų.

Atvažiavimo certifikatas neiš
duodama pilietystės kan

didatams
Klausimas. Aš pasiunčiau $5 

dėl atvažiavimo certifikato, 
bet iki šiam laikui dar nega
vau jo. Ar tas sulaikys mano 
pilietystės gavimų?

Auditoriaus Barrett 
pareiškimas apie 

bankų atidarymą

Atsakymas. Natūralizacijos 
egzaminatorius gauna atva
žiavimo certifikatų ir prideda 
prie natūralizacijos rekordų. 
Toki certifikatai nėra siunčia
mi prašytojams. Jeigu natūra
lizacijos Biuras tau praneša, 
kad negali rasti rekordo atva
žiavimo, tad nėra galima iš
duoti atvažiavimo certifikatų, 
bet jeigu nesulauki jokio pra
nešimo, tai buk tikras, kad 
tavo atvažiavimo rekordų ra
do, ir į laikų busi pašauktas 
atvykti su liudininkais prieš 
natūralizacijos egzaminatorių.

PIRMA VELYKINE EKSKURSIJA 
Išplauks KOVO 31,1933 

Laivu “BREMEN”
(Iš New Yorko į Bremeną) j 6 dienas ir iš ten Gelžkeliu j Klaipėdą

| Klase | vieną pus,..........  gJJ
166.50 

*5.00

liudininkai; kitose pnv 
Jersey, gimines negili 
liudininkais. Saugiausias bu-| 
das yra neprašyti giminių bū
ti liudininkais, arba gorinus, 
iš anksto sužinoti nuo natūra
lizacijos biuro, ar giminės ga
li būti liudininkais. New Yor- 
kas taipgi reikalauja, kad liu
dininkai turi buH suvirš 23 
metų amžiaus.

mokėti $5.00 raštininkui, kuo
met jis gauna pirmas popie- 
ras. Kuomet natūralizacijos 
peticija (antros popicros) pa
duota apliknntas 
keti $10.00. Tokiu bucĮu iš vi
so reikia už natūralizacijų už
mokėti net $15.00 visiems, ku
rie atvyko prieš birželio 29 
d. 1906 m., ir $20.00 viltiems 
kitiems.

Įstatymas neaprupina su
mažinimų naturalizacijos kai
nų, apųrt specialiuose atsiti
kimuose (veteranai nereika
laujami mokėti paprastas kai
nas; “žmona* ištekėjusi už A- 
merikos piliečio, neturi pra
šyti pirmų popierų, ir tokiu 
budu neturi mokėti $5.00 už 
piriftas popieras). Byla dabar 
Kongrese aprūpina sutnaži- 
niinų natūralizacijos* kainų 
pet 50 nuoš.; bet dabartiniu 
laiku negalima spėti, ar byla 
bus priimta, ar atmesta.

Klausimas. Moteris Įgijo A- 
merikos pilietystę 1921 m. sa
vo vyro naturalizavimu. Ji< 
persiskyrė 1931 m., ar ji pa
metė savo Amerikos pilietys

WILL YOU ASk* THE. I 
MAVD10 GET ME A 
DRINKOF VVATER. 

—^PLEASE? 5—•

P am e t i mas i dentif i ka v i m o 
kortelės.

Klausimas. Kuomet atvvkau 
gruodžio mėn. 1928 m., ga
vau imigranto identifikavimo 
kortelę. Atsimenu numerį tos 
kortelės, bet pačių kortelę 
pamečiau, negaliu rasti. Ar 
turiu prašyti kitų naujų kor
telę, kuomet prašysiu pirmų 
popierių?

Atsakymas. Tam tikroj pa- 
rupintoj vietoj ant form A 
2213, ant pirmo puslapio, tu
ri užrašyti numerį tavo iden
tifikavimo kortelės. Pranešk 
tuo pačiu laiku, kodėl nesiim
ti kortelę.

Išsibaigi mas pirmų popierų 
laiko

Klausimas. Ateinantį mėne
sį mano pirmos popicros bus 
7 metų senumo. Ar pirmos po- 
pieros bus geros, jeigu dabar 
pasiųsiu aplikacijų piniglaiškį 
ir savo fotografijų?

Atsakomas. Tik jeigu dabar 
pasiųstum viskų ir Natūrali
zacijos Egzaminatorius tave 
tuoj pašauktų, tai yra prieš iš- 
sibaigimų pilno laiko. Natū
ralizacijom Biuras paprastai 
pagreitina tokius atsitikimus, 
bet patartina su pirmomis po- 
pieroinis pasiųsti ir laiškų, 
prašant Natūralizacijos Direk
toriaus kuo greičiausiai dėme 
sį kreipti į tavo prašymų.

Sako, į kelias dienas atsidarys 
didokas skaičius dar uždary
tų valstijinių bankų
Ędward J. Barrett, valstijos 

auditorius, šeštadienį išleido se
kantį pareiškimų apie valstiji- 
nius bankus,; kurie ikišiol ne
atsidarė:

“Aš noriu dar pakartoti, kad 
faktas, jog valstijos bankas dar 
neatsidarė, nereiškia, kad jis 
yra blogas bankas. Administra- 
tyvis darbas, sujungtas su* pa
tyrimu kokiame stovyje bankas 
yra, yra labai didelis. Mes esa
me pasiryžę užtikrinti ,kad kuo
met bankas atsidarys, sulig 
musų progresyvio plano, jis 
bus kuo ’ geriausiame stovyje, 
išsimokąs ir galįs toliau nuo
latiniai varyti operacijas.

“Nusprendimas koks yra 
banko stovis reikalauja labai

pusseseres, 
tos giminės 
mais liudininkais, kuomet 
kandidatas pilietystės pašau
kiamas dėl išklausinėjimo 
prieš Natūralizacijos Egzami
natorių?

Atsakymas. Įvairiose natū
ralizacijos distriktuose prak
tika nėr vienoda. Kai kuriuose 
distriktuose, kaip New Yorke, 
gimines yra priimami kaipo daug darbo ir laiko. Mes jau

idosedeve 
'toOvtLGonr 
THERiCHT, 
TOPE,SIS‘J

Ar giminės gali būti liudinin 
kais natūralizacijos klau

sime.

“Derivative” pi liet y s t ė.
Klausimas. Mano tėvas tapo 

Amerikos piliečiu man būnant 
kūdikiu ir gyvenant su moti
na užsieny. Atvvkau šion šalin 
turėdamas 15 metu. Tėvas mi
rė pereitais metais. Ar aš esu 
pilietis, ar turiu išsiimti na- 
turalizicijos popieras? Jeigu 
esu pilietis kaip galiu gauti 
jlilietystes ccrtifikafų?

Sulig įstatymu, kuris įėjo 
galion nuo gegužės 25 d. 1932 
m., pilietystės aplikantas, ku
ris buvo įleistas į Suv. Valsti
jas prieš birželio 29 d. 1916 m. 
neturi turėti atvažiavimo cer
tifikato. Taipgi atvažiavimo 
certifikatas nereikalaujama 
sųryšy su prašymu Amerikos 
piliečių svetimšalių vaikų ar
ba žmonos dėl paeinančios 
pilietystės (derivative citizcn- 
ship) certifikato.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudų dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

Atvažiavimo certifikato infor
macijos.

Klausimas. Negaliu atsimin
ti kaip mano vardas buvo už
rašytas, kuomet . atvykau į 
New Yorkų iš Europos. Ar 
Foreign Language Informa
tion Service gali egzaminuoti 
imigracijos rekordus ir gauti 
tų informacijų? Ir ar gali su
rasti vardų laivo, ant kurio at
vykau.

Atsakymas. Nėra galima Fo
reign Language Information 
Service egzaminuoti valdiškus 
rekordus apie atvykstančius 
imigrantus, tik valdžios darbi
ninkai gali prieiti prie oficia- 
liškų rekordų. Foreign Lan
guage Information Service nėr 
valdiška įstaiga. Todėl negali
ma tamstai pranešti, dcaip ta
vo vardas buvo užrašytas ant 
rekordų, arba negalime prista
tyti kitų informacijų, kurias 
tik šitie imigracijos rekordai 
turi.

Bet kaslink laivo vardo, ant 
kurio atvažiavai, — tai kitas 
dalykas. Mums pranešk iš 
katro uosto Europoje išvykai, 
apie kada atvykai j Suv. Vals
tijas ir į kurį uoatų atvažiavai 
Galėsime pristatyti tas infor-

Ai sakymas. 
piliečiu tėvo 
met atvykai 
nuolatiniam 
Jeigu dabar 
gali prašyti “certifikate of de
rivative citizenship”. Reikia 
užmokėti $10 už tokį certifi
katų. Reikia aplikacijų pasių
sti ant form 2400, kurių gali
ma gauti iš Natūralizacijos o- 
fiso. Aplikantas turi prisiekti 
ištikimumą Suv. Valstijoms 
prieš tam tikrų Natūralizaci
jos Biuro atstovų. Turėsi pri
statyti gimimo certifikatų ir 
kopijų tėvų apfflvedimo certi
fikato.

Našlė de.klaranlo
Klausimas. Mano vyras mi

rė pereitais metais. Jin išsiė
mė tik pirmas popieras. Ar 
teisybė, kad aš galiu vartoti 
jo tas popieras, prašydama sa
vo naturaliacijos?

Atsakymas. Jeigu tik jo pir
mos popicros nėra 7 metų fe- 
numo, tamsta gali vartoti jo 
tas pirmas popieras, prašyda
ma pilietystės. Bet turėsi už
mokėti reikalaujamus $5. dėl 
atvažiavimo certifikato ir jei
gu jo pirmos popieros išduo
tos prieš liepos 1 d. 1929 m., 
turėsi užmokėti už jo atvažia
vimo certifikatų $5.00.

ANTRA EKSKURSIJA 
(Rengiama su Lietuvių Laivakorčių Agentų Sąjunga) 

Išplauks BALANDŽIO 22,1933 
Laivu “GRIPSHOLM” 

Į Švediją, ir iš ten su persėdimu į Klaipėdą.

*92.00
153.50 

*5.00 
Prirengiame ir sutvarkome visus reikalingus kelionei do
kumentus. Ofisas atdaras kasdien nuo 8 ryto, iki 8 vak.

“NAUJIENŲ” Laivakorčių Skyrius. 
1739 So. Halsted St., Chicago, III.

paduoti 
peticijų teis- 

tenai su 
ir užmo
si! savim 
apie jos

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 28 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽS1SENĖJUS1OS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą krau
jo. odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmas, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne-

Naturalizacijos kaina.
Klausimas. Ar galima suma

žinti naturalizacijos kainų 
žmogui, kurįs per ilgų laikų 
jau nedirba. Kiek iš viso pi- 
lietystė kainuoja?

Atsakymas. Reikia pasiųsti 
$5.00 piniglaiškiu, su aplikaci
ja pirmoms popieroms, kaipo 
užmokettį už atvažiavimo cer
tifikatų. Jeigu ateivis atvyko 
prieš birželio 29 d., 1906 m., 
jam nereikia turėti atvažiavi
mo certifikato ir neturi pa
siųsti tuos pinigus. Nepaisant 
atvažiavimo aplikantas turi

IMAT BOOIČ W0NT DO ANY GOOtoĮ - LlSTEH* L- 

JOE OALLS, YOU WAU< PASV CARRYIHG 
T>iSHt3 AIO TM<MC©! StE HOMESTlC
YbU ARE AND ĮMINK ’NHAT A GOOD VtHFE —

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS

3514-16 W. ROOSEVELT ROAD
otri St. Louis Avė. Tel. Kedzie 8902

Vanos, lietaus it druskos vanos.
swimming pool. - -

Rusiška ir turkiška pirtis moterims 
seredomis iki 7 v. v.

Visi, kas kovoja prieš juodą fašizmą 
SKAITO

Klausimas. Permainiau var
dų, kuomet tapau Amerikos 
piliečiu, bet ji negana suame- 
rikonizuota, 
no vaikams 
mainyti arba 
Kaip tų galiu

Atsakymas.
teisinai paprastai leidžia atei
viams suamerikonizuoti savo 
svetimas pavardes, kuomet 
tampa piliečiais, jeigu tik pa
vardes sunku tarti, bet antras 
permainymas yra labai sun
kus dalykas ir gana kainuoja. 
Žmogus turi paduoti peticijų 
teismui, parodydamas, kad jo 
noras permainyti savo pavar
dę nėra pasekmė išsisukimo iš 
mokėjimo kokių skolų arba 
dėl kito nclegališko tikslo. Jei
gu tik tamsta pageidauji pra
leidi gana pinigų apmokėji
mui už tokių sunkių proce
dūrų, tad turkis su geru ad
vokatu

Atgavimas Amerikos pilie
tystės

Klausimas. Mano žmona A- 
merikoje gimė. Kuomet mes 
apsivedėm, aš buvau ateivis. 
Taip darydama ji pametė sa
vo pilietystę., Kaip ji 
įgyti Am. pilietystę 
ilgai ima?

Atsakymas. Ji gali 
natūralizacijos 
mui, nuvykstant 
dviem liudininkais 
kėtį $10.00., Ji 4urį 
nusinešti d a rodymų 
gimimo vietų, neturi išpildyti 
intencijos deklaracijų (arba 
kitais žodžiais, išsiimti pirmas 
.popieras); nereikia jai išgau
ti atvažiavimo certifikato, ir 
neturi

Taupi 
meta maisto liekanas. Ir kodėl ji tu
rėtų tai daryti, kuomet truputį pa
galvojus tos “maisto liekanos" gali 
gražiai išrodyti ir būti labai skanios.

Pienas lošia labai svarbią rolę šia
me ekonomijos programe. Vartokite 
jį liuosai su bulvėmis, daržovėmis, 
ryžių pudinguose ir taip panašiai.

Kuomet jus vartojate Bowman’s 
Pieną, jus ne tik gaunate maistin- 
giausį maistą dėl jo turtingų ypaty
bių. bet jus gaunate šviežiausį ir 
gryniausį pieną ir tuo priduodate 
maistui labai švelnų skonį. Nes 
Bowman's Pienas yra prižiūrimas la
bai gerai ir tas padaro jį extra gera 
visais atžvilgiais.

Telefonas SUPERIOR 6860

Tapai Amerikos 
pilietystę, kuo- 

į Suv. Valstijas 
apsigyvenimui, 

turi virš 21 m.,

Jau tapo susitarta 
su laivų kompani
joms dėl šių metų

EKSKURSIJŲ

galėjo jus išgyti, ateikite čia ir persitikrinkite ką jis jums gali padaryti 
Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. Nedėliomis nuo 11 ryto iki 1 vai. 
4200 West 26 St. kampas Keelcr Avė,

kad patiktų ma- 
Vėl noriu per- 

sutrumpinti. 
padaryti?
Naturalizacijos

“PIENAS
‘MAISTO
NAS*

A MP’CNriMVf TQ

Aš Irgi Taupau
Pinigus!” .

Lietuvos Socialdemokratų užsieny mėnesinį laikraštį 
Kaina metams 1 doleris.

Adresas laiškams ir pinigams:
Germany, Berlin, SW 68, Schliessfach 80

Atvykimo certifikatai.
Klausimas. Ar atvažiavimo 

certifikatas reikalingas pir
moms ir antroms popieroms? 
Ar žmogus privalo užmokėti 
$5.00, už certifikatų, jeigu jau 
jis f<ykį užmokėjo $5.00, iš- 
pildydamas “intengijos dekla
racijų” (arba pirmas popie
ras)?

Atsakymas. Nuo liepos 1 d. 
1929 m. atvažiavimo certifi
katas reikalautas, kuomet ap
likantas prašo “pirmų popie
rų” (arba išpildo Intencijos 
deklaracijų), žmonės, kurie 
nemokėjo $5.00 už tokį certifi
katų, todėl kad jie išsiėmė 
pirmas popieras” prieš liepos 
1 d., 1929, turi gauti atvažia
vimo certifikatų dėl antrų po
pierių. Tie, kurie išsiėmė pir
mas popieras po liepos 1 d. 
1929 m., ir jau užmokėjo $5. 
pertikrinti legališkų įleidimų 
nuolatiniam apsigyvenimui, 
neturi siųsti $5.00 su antrų po
pierų prašymu.
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NAUJOS “SABOTAŽO BYLOS” RUSIJOJE

atseit, 3,356

(Mokslo naujienos)

gazais

Apžvalg
PREZIDENTO ROOSEVELTO ATYDAI!

taip, kaip jo politikai

kada

$no,

Hrooverville
^01

MEDICINOS
ŽINIOS

užpildytų 
vietomis

Taipgi 
eile specij alinių

rio mažėjimas turėtų priveski 
prie to, kad tarp kietos ir skys
tos žemės ribos nuolat darytų
si tuščias tarpas. Tas tuštusis 
tarpas nuolat pildytųsi įvairiais 
galais. Reikia manyti, kad to
kių tuščių 
tarpų žemės vidury
iš tikrųjų yra. Kitokiu atveju 
Žemės pluta jlužtų. žemės vi
daus tuštumomis galima išaiš
kinti vulkanizmą ir kalnynų 
susidarymą.

iš Marksizmo pabars 
biriąją

i tamsos -apaštalams, 
savo nelemtus <iaAus’ 

atatinkamomis iš- 
iš “švento rašto”.

- 7.4, Jungtinėse 
•*- 7M Aagtiįjoj1 
9.28, ^Švedijoj — 

Ctfvegijoj — 15.6, o Jir- 
22.94, alsc4t, M-

! organo, 
Pa demo- 

apie kurią Marksas 
esanti “proletarinė de- 

o ne kokia nors

klerikalinių federan 
TŲ ŠMEIŽTAI

mini, yra visai kitoks dalykas, 
negu kad paprastai tas žodis 
reiškia, *tai jisai butų galėjęs 
tatai pats pasakyti. Jo buvo 
net pareiga jepčti “Kom. Man.” 
skaitytojus, /kad “demokratija”, 
kurią turi iškovoti daitrininkai, 
reiškia he visuotiną balsavimą, 
bet visuotino balsavimo panai
kinimą; ne žodžio, spaudos, Su
sirinkimų ir organizacijų lais
vą, bet laisvių panaikinimą; 
ne visų piliečių laisvai renka
mą valdžią, bet vienos partijos 
valdžią, paremtą ginkluota jė
ga, žvalgyba ir teroru.

Bet visame “Komunistų Ma
nifeste 
vieno -žodžio, kur birtų paaiš
kinta, kad Marksas demokrati
ją suprato taip, kaip “aiškina” 
bimbininkai. Tą visai priešingą 
Maikso žodžiams demokratijos 
“supratimą 
iš “dvasios šventos 
šia šventa tai

mes nerandame

j kietą masės perėjimu galima 
išaiškinti žemės raukšlėjimą. 
čia neikia žinoti, kokio didu
mo yra didelio spaudimo prie 
2500° 3000° temperatūros
kontrąkcija. šį tą galima tik 
apytikriai’pasakyti. Apskaičiuo
jant tenka prileisti, kad kietė
jimo kontrakcija sudaro apie 
1/K0. ■Galimas daiktas, kad ji 
dar mažesnė tėra. Jei tą skai
čių paimti pagrindu, tai 

18mHimetrų kietėjimo

Neseniai bolševikų žvalgyba padarė kratą anglų 
Metropolitan-Vickers kompanijos įstaigose Maskvoje ir 
Leningrade ir suėmė 6 anglus ir 35 rusus. Du anglai 
paskui buvo paleisti. Kitus keturis anglus ir visus su
imtuosius rusus sovietų valdžia kaltina dėl “sabotažo” 
ir rengiasi jiems iškelti “viešą bylą”.

Anglijos valdžia užprotestavo prieš jos piliečių su
ėmimą. Bet apkaitintuosius rusus nėra kam užtarti ir 
su jais bolševikai, žinoma, pasielgs kaip tinkami. So
vietų užsienių reikalų komisaras Litvinovas (tas, kurį 
neseniai vaišino Berlyne Hitlerio Valdžia) pareiškė 
spaudoje, kad jo valdžia nedarysianti ceremonijų ir su 
minėtais keturiais anglais. Iš to tačiau gali būti labai 
nemalonių pasėkų Maskvai.

Anglija grasina nutraukti ryšius su Rusija ir at- 
šaukti savo ambasadorių; Tai butų smūgis bolševikams. 
Ypač jisai butų skaudus jiems dabar, kada pablogėjo 
bolševikų santykiai su Vokietija ir kada Maškva deda' 
visas pastangas gauti Amerikos pripažinimą.

Vargiai galima tikėti, kad anglai inžinieriai, nuvy
kę Rusijon, užsiėmė sabotažu. Koks butų tikslas jiems 
tai daryti? Veikiausia, jie nusikalto Stalinui, susitik-* 
darni su kokiais nors Maskvos ir Leningrado gyvento-; 
jais, kurie išreiškė savo nepasitenkinimą diktatoriaus; 
politika; e žvalgyba, kuri seka kiekvieną žmogų, ku-į 
ris atsilanko pas svetimtaučius, gal būt nugirdo vieną, 
kitą žodį, ir padarė sensaciją, šnipai visur stengiasi 
pasižymėti, “atidengdami sąmokslus” ir iš adatos pri- 
skaldydami vežimą.

“Sabotažo” kaltinimus Stalinas dažnai vartoja da ir 
savo politikos pateisinimui. Kada praktikoje pasirodo, 
kad jo “socializacijos” planai yra niekam netikę, tai 
jisai užsiundo savo G. P. U. ant inžinierių, sufabrikuok 
ja prieš juos kaltinimą, kad jie genialius diktatūros su
manymus “sudagino”, ir tuo budu apdumia žmonėms 
akis. Nekalti asmens pasilieka kalti, o diktatorius Sta
linas išeina teisus.

Bet tomis biauriomis komedijomis Rusijos bolševiz
mas ne tik daro sau gėdą. Jisai drumsčia ir tarptautinę 
taiką.

storio sluogsnį. Jei 
kietėjimas visą laiką

butų buvęs pastovus, tai per 
33 milionus metų butų susi
dariusi 100 kilometrų storumo 
žemes pluta. Bet toksai apskai
čiavimas tėra tik apytikriai 
tikslus.

žemės kietėjimo iš skystos' Pagal prof. dr. E. Janecke.

March Sid 1879

melų į kovos frontą stojo rau- masis 
donasis kryžius, priešdžiovinč 
liga, sveikatos apdraudos 

centralini# visuo-

Prieš metus laiko Lietuvoje 
buvo renkamos ligonių kasų 
tarybos. Rinkimų kampanijos 
metu klerikalinė darbo federa
cija paskleidė lapelių, kuriuose 
buvo bjauriai kaltinami social
demokratai. Dalj tų šmeižtų 
pakartojo ir klerikalinė spau
da Amerikoje. Bet šmeižikams 
buvo iškeltos bylos.

Federantų rinkimų komite
tas susidėjo iš Juozo Bernoto, 
Kosto Bajerčiaus ir Petro Jo
čio. Tačiau visą kaltą už lape
lius prisiėmė Bernotas, taigi 
jam ir teko už tą “krikščioniš
ką” darbą atsakyti.

Gegužes mėnesį 1932 m. fe- 
derautas Bernotas turėjo sto
ti j teismą pasiteisinti dėl ap-, 
šmeižimo ligonių kasos kontro
liuotojo A. 'Nobico, apie kurį 
minėtuose lapeliuose buvo pa
tašyta, kad .jisai imąs kyšius 
iš darbininkų šeimų. Bernotas 
rastas kaltu ir gavo 7 paras 
arešto.

Toliaus tas federadtas turė-. 
jo pasiaiškinti dėl apšmeižimo 
kitų asmenų. Kauno “Socialde
mokratas” apie tai rąžo:

“Apie tarnautoją P. Ar
malį atsišaukimė hpvo pasa
kyta, kad jis kąsos pinigais 
važiavęs Vienon (j socialistų 
Internacionalą). J. Lozorai
tis, vyresnysis kontrolierius,

Komunistai, kaip jau buvo“ 
daug kartų nurodyta, Karolio 
Markso vardą vartoja Į^įden- 
gimtti savo kontr-revoMucinių,; 
atžagareiviškų, anti-darbinin-| 
kiškų žinksnių. Markso raštai 
jiems tai taip, kaip Biblija Vi
sokiems 
kurie i 
“paremia” 
traukomis 
Kada laibojoje jie nesuranda 
pilnai tinkančio jų tikslui išsi
reiškimo, tai jie jos žodžiams 
duoda savo “interpretaciją”

Nauji mokslo patyrimai 
apie žemės raukšlėji- 

mąsi

žemės paviršiaus raukšlėji- 
masis beveik visada buvo aiški
namas temperatūros .įtakomis. 
Manoma, kad žemė tam tikroj 
gilumoj yra skysta ir kad 
nuolatinis ■ šilimos tekėjimas 
per žemės plutą iš vidaus j 
paviršių savotiškai veikia ‘že
mes kiečio ir skysčio ribą. Iš 
čia pareina ,, žemės raukšlėj i*

^draugij 
menes gerovės biuras, armijos 
ir laivynus sveikatos departa
mentai, valstybiniai geležių* 
keliai, savitarpinės apdraudos 
draugijos ir visuomenės svei
katom ministerija, kuri bene, 
tik. daugiausia čia padėjo, nes 
išleido įstatymus, kuriais bu-, 
vo (ir tebėra) reguliuojamas 
gydytojų-specijalistų kovai, 
prieš džiovą prirudšimas; be 
to, aprupihta atitinkamais gy
dytojais ir, bendrai, persona
lu mokyklos, o džiova sergan
tieji mokytojai ir vaikai iš 
mokyklų pašalinta. Higienos^ 
mokykla Zagrebe ir 10 higie
nos inetitutų visame krašte 
davė specialius kursus džio
vos klausimais gydytojams ir, 
apskritai, visuomenei 
įsteigta visa 
džiovos ligoniam^ gydyti ligo
ninių ir sanilorijų. Pavyzdžiui 
1918 m. visoj šalyj tebuvo tik
tai 87 lovos (ligoninėse ir sa 
natorijosc) džiovininkams, c 
1930 m 
lovos sanatorijose ir 1,779 li
goninei.

Atkakli kova prieš džiovą 
davė itin gerų rezultatų: mir
tingumas nuo džiovos žymiai 
sumažėjo. Išskaičiuota, kad 
1920 m. iki 1930 m. išsaugota 
nuo mirties 125,811 džioVinin-- 
'kų. Bet sakoma, kad jeigu bu
tų kovota prieš džiovą tokio
mis priemonėmis ir taip tiks
liai, kaip S. V., tai, girdi, bu
tų buvę galima išsaugoti dar 
272,000 džiovininkų. Todėl ‘ir 
planuojama tiksliau ir >ašt-’ 
riau kovoti prieš džiovą, bu-’ 
ten t: gerinti skurdžią ir nesa- 
mtarinę masių būklę, izoliuo
ti džiova Sergančius, ir Viso-' 
kiais budais stiprinti žmonių; 
atsparumą prieš tuberkulio
zės (džiovos) bacilas.

—Dr. Margeris!

Mat pasidaręs kietis 
tėra mažesnės apimties už 
anksčiau čia buvusį skystį.

Yra tikrai nustatyta, kad, 
esant didesniam spaudimai, vi
sų medžiagų tirpimas yra ‘di
desnis. Didėjant spaudimui, di
dėja ir medžiagos tirpimas.; 
Net ir vanduo su viismutu, to
kios medžiagos, kurios prie že
mo spandimo čia sudaro išim
tį, prie didesnių spaudimų ro
do tas pačias savybes. Kadangi 
žemės temperatūra gilyn vis 
didėja, tai galop turi 'būti pa
siekta tokios temperatūros,' 
prie kurios atsiranda kietos 
masės suskystėsimas žemės 
plutos medžiagos prie paprasto 
spaudimo paprastai sutirpsta1 
tarp 1000° ir 1500° šilimos.' 
Kieta žemės masė virsta visiš-’ 
kai skysta mase tarp 2500° ir* 
3000° šilimos. (Pagal geotermi
nį gilumos laipsniavjmą, pagal' 
kurį temperatūra vis didėja 
80° kas 1000 metrų, žemės 
plutos -kietuma apskaičiuojama 
nuo 80 iki 800 kilometrų. Po 
šia giluma, kur žemė jau yra’ 
Skysta, naujausiais patyrimais,’ 
yra trys vienas po kito esą 
sluogsniai. Patsai vidurinis 
sluoksnis sudėtas iš geležies ir 
nikelio, po to eina sulfidų ir’ 
oksidų sluoksniai ir galop sili
katų sluoksnis.

Pagal vadinamąją Clątrsius— 
Glapeyron teoriją, didėjant tir
pimo temperatūrai ir spaudi
mui, kieta masė įgyja vis ma
žesnį turį kaip skysta. Tuo bu
du masei atauštant įvyksta 
kontrakcija. žeme gi pastoviai 
leidžia šilimą. Yra galima ap
skaičiuoti iš geometrines gilu
mos padėties ir šilimos leidi
mo. Apskaičiuota, kad per me
tus per vieną žemes plokštu-l 

. mos kvadratinį metrą išeina 
’ 668 kilogramai kalorijų. Tokia 

šilima galėtų ištirpyti 9 mili- 
. metrų storumo ledo sluoksnį.

Leisdama iš -savęs šilimą 
žemė veda prie to, kad ant 
kietosios ir skystosios žemės 
viduryj ribos vyksta' masės 
stingimas, šita stingimo šilima 
turi būti i lygi tokiai šilimos 

) kiekybei, kuri per metus gali, 
ištirpyti 9 milmetrus ledo juos
tą, kas atitinka 3 milimetrų 
silikato 
toksai

- JUgoMffijos kova prieš 
džiovą. ' į

Palyginti su tokiomis valsty-j 
bemis, tai Jugoskvijoj džio-

. . va vis dar gana smarkiai siau-J
tai, gncu, §tar kiek nuo^džiovos]

miršta iš kiekvieno tukdtančto’ 
gyventojų įvairiuose kraštuo- 

banijoj - 
A. Ypatybėse 
ir Valdoj — 
12.6 
gdsftavi joj 
veik 23 dš kiėkvieno 1,000 įgy 
ventojų! šiais laikais, 
jdid ir medicinos mokslas gali Į 
pdšjgifcti Jtbkia (pažanga, 

kri išl»er da«$. J 
Kaule pi^deastys? žinoma, 

turėjo galvoje ; tokias j ^skleidimas. J
. v r W Aį>gal¥GW - ir " sistoudtil^il 

Juk Marksas , mokėjo .'i^.-itlžidką. JugoslAvįjg kovo-j
i 1920 iii., o piM

18.00
4.00
2.00
1.60

komunistai gavo 
O jų dva*i 

Leninas. Ka
da Leninui pavyko ginkluoto 
“pučo” keliu pasigrobti į ran
kas valdžią, tai jisai, norėda
mas valdžioje pasilikti ir ma
tydamas, kad milžiniška daugu
ma Rusijos darbininkų ir val
stiečių, jo nenori, ėmė kreipti 
Markso raštų prasmę taip, kad 
išrodytų, jogei jo (Lenino)J 
despotizmas tai — “marksizmo 
įsikūnijimas gyvenime”. J 

Tačiau Maskvos davatkoms,1 
kurios tuo Lenino “apreiški-J 
mu” aklai tiki, neateina į gal-l 
vą klausimas: kodėl gi pats 
Leninas per kokius dvidešimt 
metų visai kitaip suprasdavo] 
tuos Markso žodžius, negu kadį 
jisai juos išaiškino revoliucijos 
metu? , r

1898 metais buvo suorgani-į 
zuota Rusijos Socialdemokratų 
Darbininkų Partija. Jos politiš
ko programo svarbiausias punk
tas buvo demokratinė respub
lika. Leninas bttvo tos partijos 
narys -i-r vienas jos vadų. Iki 
1017 metų jisai vadino save 
“socialdemokratu” (t. y. socia-į 
listu demokratu) ir spaudoje’ 
gynė demokratinius partijos 
reikalavimus.! ;Net ruošdamašis 
prie ginkluoto perversmo 19171 
metų rudenį, Leninas dar ža-į 
dėjo sušaukti Steigiamąjį Sei
mą, išrinktą visuotinu, lygiu ir j 

I slaptu balsavimu. Reiškia, ji-į 
sai stojo už demokratiją, arba 
bent apsimetė, kad stoja už 
demokratiją. į į

Tai argi Leninas per tuos 
dvidešimt metų nežinojo “tik
rosios prasmės” demokratijos,, 
apie kurią kalba “Komunistų 
Manifestas”? ' J

Taigi matome, kad komunis
tų “šventoji dvasia” yra labai, 
abejotinos vertes, kaipo tiesos 
šaltinis. Leninas “marksizmą” | 
tampė ir kraipė ant savo kur
palio 
buvo naudingiau. Jo neva 
Markso mokslo aiškinimai yra 

| begėdiškiausias humbugas, ko- 
į kį tik galima surasti politinėje 

pasaulio literatūroje.

Red.)
demokratija, kaip jis tą de
mokratiją panaudos.” ’ 
Aiškus Markso žodžiai, kaip 

matome, jau pavirto giliausia 
misterija. Kas ta “viešpatauja
ma klasė”? klausia “Laisvė”.] 
(“Viešpataujama klasė”, beje, 
reiškia klase, ant kurios vieš-į 
patauja kiti. “Laisvė” neteisin
gai vartoja žodį “viešpatauja
ma” vietoje viešpataujanti, val
danti. Vokiškam “Kom. Mani
festo” originale pasakyta 
“herrschende Klasse”.) Kiek
vienas gali suprasti, kad čia 
eina kalba apie klasę, kuri pa
ims valdžią į savo rankas, t. y. 
bus valdančioji klasė. Yra taip 
pat visiems žinoma, kad kiek
viena valdžia valdo su pagalba- 
prievartos: jeigu kas priešina
si įstatymams, tai valdžia pa
vartoja jėgą. Šitaip dedasi ir 
monarchijose, ir respublikose, 
ir despotiškose valdžiose ir de
mokratijose. Yra pats savaime 
suprantamas dalykas todėl, kad 
ir darbininkiška valdžia nega
li apsieiti be prievartos.

Tačiaus “Laisvės” biblistai 
iš to paprasto dalyko daro ve 
ką: jeigu darbininkai, paėmę 
valdžią j savo tankas b’tis 
“viešpataujama klasė” ir var
tos prievartą, 
čia negales būti demokratija. 
Nors Marksas aiškM šako, jo
gei darbininkų .paėmimas val
džios 4 i^kas yra toly
gus demokratijes 
bet, anot binibininl 
-tfei nieko nereiškią.
-kratija, 
kalba, 
mokratija’ 
paprasta demokratija.

Bet iš kur “Laisvė1 
kad Marksas, ^ašySanįas ‘^Kom 
Man 
•mintis, kokias ji deda i jo 
džius? ‘ 
išreikšti savo minti§, ir jeigu Į ja tiktai puo 
Jisai butų norėjęs pasakyti,Jiumu prieš . ją kovota Ųk su, 
kad demokratija, kurią jisai vėju pasitarušiftBet nuo 1920
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per tris metus pasistatęs pui
kius namus. A. Paulauskas 
taip pat per tris metus pa
sistatęs ‘puikius namus’. O 
Bakštytė duodanti 'be atly
ginimo naudotis kvarco lem
pa socialdemokratų partijos 
‘bičiuliams’. Už šių tarnau
tojų įtarimą spalių mėn.’ 
Bernotas nubaustas atskirai 
po 2 savaites kalėjimo.”
Tas klerikalų pastumdėlis- 

buvo apjuodinęs ir žinomą so
cialdemokratų veikėją Kiprą- 
Bielinį, buvusį ligonių kasos 
valdybos pirmininką, ir bend
rai-visą kasos administraciją, 
šiomis dienomis Bernotas tu
rėjo atsakyti ir už tai. Teis
mas vėl rado jį kaltu ir nu
baudė dar 2 parom kalėjimo.

“Taigi, federantas Berno
tas teismo nubaustas už so
cialdemokratų ir tarnautojų 
šmeižimą 3 kantus, viso H 
savaičių kalėjimo.”

Naujienos eina kasdien. UsHriant 
kmadienius. Leidžia Naujienų Ban- 

1789 K Halstad SU Chieago, 
I gooaavatt 8600.

Metams 
Pusei metu ~— 
Trims mineriams 
Pinigus reikia aiųatf vaito Money

UMsakymo 'kaina
Chicagoja — patai)

Metams -----
Pusei metų --------------
Trims minaaiams
Dviem mtaesiam --
Vienam minariui _____

Chicagoj per iineiiotojust
Viena kopija _________
Savaitei ______________
Mineliui .. ........ ........ ........

Suvienytose Valstijose, na Chicagoj
paltui

Metams -------    87.0C
Pusri metu-------------------------8.50
Trims mėnesiams___________1.71
Dviem mtaeriams______ 1.25

prie 
8mitimetrų kietėjimo žemės 
susiraiAšlėjimas per metus su
daro 0,06 milimetrus. Priėmus 
tokį raukšlėj imąsi, išeitų, kad 
nuo Cezario laikų žemės spin
dulys sumažėjo 10 centimetrų.

♦Svambiausios to priežastys 
gludi žemės vidurio skystųjų 
dalių tapsme kietąja pluta ir 
iš to pareinančiame tūrio su
mažėjime. Jei, pagal apskaičia
vimus, paviršiaus riba yra 
tarp 80 ir 100 kilometrų gylyj 
ir prie 2500° ar 3000° tempe
ratūros, tai tas visiškai dar 
nereiškia, kad toj vietoj yra 
aiški riba tarp žemės masės 
skysto ir kieto pavidalo, že
mės plutos sudėtingumas to 
neprileidžia. Medžiagų mišinio 
stingimas vyksta ne prie pa
stovios temperatūros. Yra me
džiagų, kurios išsiskiria prie 
mažesnės ar didesnės tempera
tūros. Dėl to ir tarp žemės kie
tos ir minkštos masės ribos 
turi būti tam tikras tirštumo 
sluogsnis, kuris yra, gal būt, 
visiškai ne taip jau mažo dy
džio. Nereikia taip pat pamirš
ti, kad anoji riba įvairiose že
mės vietose guli ne toj pačioj 
gilumoj. . .

Kietoji žemės pluta yra sun
kesnė už po jos esančią skys
tąją masę. Jei ją galima butų 
gabalais paimti ir į žemės skys
tąją masę sumesti, tai ji ten 
nuskęstų ir ištirptų, jei tem 
peratura kartu su gilumu vis 
didėtų. Jei žemė butų visiškai 
kieta masė ant po jos esančio 
skysto branduolio, tai žemės su-

Viennm minėsiu!-------------.76
Lietuvon ir kitur užsieniuose 

(Atpiginta) ' 
18.00

(aiškinimą): girdi, šventa dva
sia, kuri diktavo Biblijos ra
šytojams, turėjo ot tokią min
tį. Na, ir kad nori bandyt pa
tikrinti, ar Čventa dvasia, iš 
tiesų, taip mane, ar re!

»
Visai panašiai elgiasi su 

marksizmu ir bolševikiški ko-? 
munistai. Jiems, sakysime, ru
pi pateisinti žiaurią, teroristi-

Maskvos diktatūrą, kuri 
darbininkus ir kitus žmones] 
pavertė beteisiais vergais; turi j 
gi tarpu Marksas jau net 1847 
metais “Komunistų Manifeste”] 
rašė, kad darbininkai turi ko-j 
voti už demokratiją. Kaip da-| 
bar tuos Markso žodžius su-į 
taikyti su bolševikišku despo-į 
tizmu? Reikia juos savotiškai] 
interpretuoti (išaiškinti) su 
“dvasios šventos” pagelba. Iri 
tai“ komunistai daro, štai pa
vyzdys tokios bibliškos inter-į 
pretacijos “Laisvėje”. Ji kar
toja iš “Kom. Manifesto” sari 
kinį apie darbininkų revoliuci
jos uždavinius, kuris skamba 
taip:

“Mes jau aukščiaus matė
me, kad pirmasai darbininkų 
revoliucijos žinksnis yra pro
letariato pakėlimas į viešpa
taujančią klasę, demokratijos 
iškovojimas.”
Čia, rodos, labai aiškiai pa-| 

sakyta, kad darbininkai, revo
liucijos kelių paėmę valdžią į 
savo rankas, t. y. pavirtę Vieš
pataujančia (valdančia) klase, 
įvykina demokratiją. Bet į ko
munistišką kromelį tokia min-į 
tis netinka, todėl reikia “išaiš
kinti”, kad Markso žodžiai 
reiškia višai ne tą, ką jisai pa-j 
sake. Ir Brooklyno bimbininkų] 
organas “išaiškina”:

“Ką gi reiškia ‘proletaria
to pakėlimas j viešpatauja
mą (matyt, norėta pasakyti, 
viešpataujančią) klasę. Ką] 
gi reiškia ‘viešpataujama 
klasė’? Kaip gi kitaip bilej 
klasė viešpatauja, jeigu ne« 
pagelba prievartos prieš ki-‘ 
tas klases? štai ten pat tuo- 
jaus po to sąkiiAip s Marksas, 
nurodo, kaip” proletariatas' 
viešpataus, kokia bus ta pro
letarinė

Bhtered M Second Clau Mhtftfr 
tftureh 7th 1914 at tha Port Office 
of Chicago, III onder the act of
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Pirmadienis, Kovo 20, 1933

CHICAGOS 
ŽINIOS

Chicago rengiasi iš
kilmingai sutikti alų; 

bus čia bal 4 d.
Restauranlai, viešbučiai, kl tū

bai ir bravorai planuoja di
dele s iš kinus; išgers 6,250 
stalines alaus.

išdavė, bendrovę kontroliuo
dami*

Apskųstieji yra James W. 
Stevens, buvęs direktorių ta
rybos pirmininkas. Iš jo rei
kalauja $2i5(N>h(W0; Ruymond 
W. Stevens — j<) sūnūs ir hur, 
vęs prezidentas — $300^000; 
Lincota Sacuritias Company — 
fiklyvė kor|MWftei|gK kurių 
koutooltayo ISteveiisai — $1,- 
LOOMh Ck Itamcr — 
torius $L8Q3»5D0 if George L. 
Douglate — brokeris — $210,r 
285.

Vlųlholland namuti, 0923 Long- 
wood Drive, kur visus jo tur
tas buvo licituojamas. Jis yra 
apkaltintas kartu su Balnais 
nešvarų bankinio bi&nio. vary
mų.

Viršinfatai svarsto mo
kytojų eto., algų at- 

mokėjimo planą
. Tikėdami, kad alus bus Chi- 
cagoje betandžio 4 d., restau- 
rantai, viešbučiai, kliubai, brar 
vorai planuoja surengti di
džiules iškilmes, kąd ilgai 
laukto skystimo grųžinimų pa
minėti,

Miesto centre bus suruoštas 
paradas, kuriame bravorai tu
rės savo Uokų s su- 3.05 alu
mi, patarnautojais ir benais. 
Iškilmės praviršinančios, sa
ko Naujų Metų sutiktuves ir 
liepos 4 d. Spėjama, kad jose 
dalyvaus apie 500,000 
giečių, kurie ištrauks 
žiau, kaip ——— 6,250 
alaus.

chica- 
ncma- 

sta tinęs

SteReikalauja iš 
vensų šeimynos na 

rių $5.978,985
\pdraudos bendrovės receive- 

ris patraukė buvusius valdy
tojus į teisiną.

IllinoisGen. Abel Davis, 
Life Insurance Company re- 
cciveris patraukė buvusius 
jos valdytojus Stevensų šeimy
nos narius į federalį teismų. 
Jis reikalauja iš jų $5,978,985 
už blogas paskolas, kurias jie

MARCIJONA VIŠNIAUSKIENfi 
po antru vyrų Stankienė 

po tėvais Slevinskaitė
Persiskyrė *su šiuo pasauliu ko

vo 17 dieną, 7 valandą ryte 1933 
m., sulaukus pusės amžiaus, gimus 
Tauragės apskr.. tviekšnių pa r a p., 
Padgių kaimo.

Amerikoj išgyveno 27 metus.
Paliko dideliame nubudime vy

ra Klemensu, 2 dukteris Anastazi
ja Laurinaitienę ir Vera, 3 sūnūs 
Antaną, Pranciškų ir Dominika. 
2 marčias, Ona >r Viktorija- 3 
anukus Sophie ir Leoną Laurinai
čius ir Teresa ir giminės, o Lie
tuvoj 2 sūnūs Kazimiera ir Juo
zapą. seserį Marijona Bartkienę ir 
giminės.
. Kūnas pašarvotas randasi 12304 
Emerald Avė., W. Pullman, III.

Laidotuvės įvyks pirmadienyj. 
kovo 20 diena. 8 vai. ryte iŠ an- 
mų j šv. Petro ir Povilo parapi
jos bažnyčia- kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionės sie
la- o iŠ ten bus nulydėta į šv. 
Kazimiero kapines.

Visi a. a. Marcijonos Višniaus- 
kienės giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutinį patarnavima ir atsi
sveikinimą. Nubudę liekame, 

Vyras, Dukterys, Sanai, 
Marti, Anūkai ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rius Eudeikis. Tel. Yards 1741.

TEODORAS ŽUTAUTAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu ko

vo 16 dieną, 9:45 valandą vaka
re 1933 m., sulaukęs pusės am
žiaus. gimęs Telšių apskr., Kairai
čių parap.. Vilkaičių kaimo.

Amerikoj išgyveno 30 metų.
Paliko dideliame nuliudime mo

terį Marijoną po tėvais Raudonai
ti, 2 dukteris Oną ir Stefaniją, 
puseserę Marcijoną ir švogerį Juo
zapą Romutis ir giminės, o Lie
tuvoje brolį Kleofą ir seserį Ka
zimierą.

Kūnas pašarvotas randasi 12017 
Lowe Avė., W. Pullman, III.

Laidotuvės įvyks antradieny], 
kovo 21 dieną, 8 vai. iŠ ryto iŠ 
namų į šv. Petro ir Povilo para
pijos bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už vėlįpnio. 
sielą, o iŠ ten bus nulydėtas į Šv. 
Kazimiero kapines.

Visi a. a. Teodoro Žutauto 
giminės, draugai it. pažįstami fsat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir attįaveifcinimą.

Nubudę liekam*-
Moterie, Dukterys, Pussesere, 
šuoyeris ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius Eudeikis. Tel. Yards 1741.

išVakar miesto viršininkai 
fiskalio ir legalio departamenr 
to svarstė planų atmokėjimui 
miesto darbininkams ir moky
toj amo užsilikusių algų. Jo
kio nutarimo nepadarė. Kon
ferencija bus tęsiama šiandien.

Moteriškė apalpo, kuo 
met krautuvę užpuo^ 

lė plėšikai
Moteriškė •vr—< pirkėja apalpo, 

kuomet užvakar vakare į Ab
rakam Hoffing galanterijos 
krautuvę, 2049 Roscoe Street, 
įsibriovė keli plėšikai ir pa- 
vogų $444 pinigais.

Anton J. Cernrak pa
likimas siekias

tik
Kiekviena duktė gaus $12,500, 

anūkai $3,500 j pirmiau tur
tas sįekęs $700,000.

šeštadienį Clucagos probate 
teismui valstijos prokuroras 
Ofto Rerner įteikė įnirusio 
ni^ioro Anton J. Cermako te- 
stamentų. Pasirodo, kad jo 
turtas, kiek pasakyta testar 
mente, riekia tik $250,000, 
nors kuomet Ccriuakas jį ra
šė — siekė $700,000>

Sulig testamento provizijor 
mis, $12,500 eis kiekvienai vėr 
lionjo majoro dukterei ir po 
$3^500 kiekvienam anukui. Sar 
koma, tačiau, kad majoras 
prieš rašant testamentų 1929. 
m., sausio 25 fta dftvęs dukte
rims daug stambesnes 
grynais pinigais.

$17,000 Cermak 
įvairioms labdarybės
zacijoms, broliui James Cer- 
mak — $45,000. Apdalino ir 
kitus tolimesnius giminaičius. 
Be to, $61,500 sudėjo į °trus- 
ta” Lawndale National Bank— 
kuriame Ceripak direktoriavo.

l*ė tuoj pradėti darbą, šiandien 
7 vai. vakaro Universal KliUbe 
(ant antro aukšto), 814 W. 33 
St., įvyks pirma pamoka. Visi 
tie, kurie užsiregistravo ir ku
rie nori mokytis klasiškų šor 
kių, malonėkite šį vakarų at
vykti į nurodytų vietų.

Lietuvių kliubas į- 
teiks Cicero valdžiai 
savo reikalavimus

I ■■___________ ___ ' •

kį "vakar specialė Lietuvių 
Improvemenl kliubo delega
cija konferiios sti miestelio

! valdininkais.

1933

sumais

paskyrė 
organi-

šeštadieni surinko $3,- 
023,779 mokesčiais

šeštadienį apskričio iždinin- 
was, sako, surinko $3,023,779, 
1931 real estate mokesčiais. 
Juos sumokėjo 9,696 nuosavy
bių savininkai.

Licitavo Baino banko 
direktoriaus turtų

Apie 1206 žmonių šeštadienį 
susispietė į užsidariusių Bailio 
bankų direktoriaus Frank A.

■jrii i'VT"—'ūmi ji    i *■^11^1 "' tr’imriR ii v> i ■rri,,fi

STANISLOVAS SKULTONAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu kor 
v©- 17 diena. 3:40 valanda po 
pietų 1933 m - sulaukęs 70 metų 
amžiaus, gimęs Panevėžio apskr., 
Klovainių parap., Muitų kaime.

Amerikoj išgyveno 34 metus.
Paliko dideliame nubudime mo

terį Helena, sūnų Juozapa, duk
terį Ona. žentą Antaną Trakins- 
ką, 4 anukus Amelija, Antaną, 
Ona ir Juozapa ir gimines, o Lie
tuvoj seserį Sajomia Sabayskienę.

Kūnas pašarvotas, randasi 
10746 Edbrook Avė., Roseland.

Laidotuvės įvyks pirmadienį 
kovo 20 diena. 8:00- vai. ryte 
iš namų į Visų šventų parapijos 
bažnyčia, kurioje atsibus gėdulin- 

■ gos pamaldos uz velionio siela, o 
iš ten bus nulydėtas į Šv. Kazi
miero kapines.

Visi a. a, Stanislovo Skultono 
giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavima ir atsisveikinimą*

Nubudę liekame,
Moteris, Sūnus, Duktė, 
Žentas, Anūkai ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius Eudeikis. Tel. Yards 1741.

WILLIAM GALKUS

Persiskyrė su šiuo pasauliu ko
vo 17 dieną, 5 valandą po piet 
1933 m., sulaukęs pusės amžiaus, 
gimęs Šiaulių apskr., Joniškio 
parap., Rudiškių kaimo.

Amerikoj išgyveno 20 metų.
Paliko dideliame nubudime sū

nų Charles, marti Stella, seserį 
Marijoną, švogerį John Linkevi
čiai ir giminės, o Lietuvoj sūnų 
Vladislovą ir brolį Julijoną, 

Laidotuvėmis rūpinasi sūnūs 
Charles 5649 So. Aberdeen.

Kūnas pašarvotas, randasi Ma
žeikos koplyčioj 3319 Auburn 
Avė.

Laidotuvės įvyks utarninke. ko
vo 21 dieną, 10 vai. ryte iš kop
lyčios bus nulydėtas į Tautiškas 
kapines. y

Viri a. a. William Galkus gi
minės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti r 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikini
mą.

Nubudę liekame,
Sūnūs, Marti, Sesuo, 
švogeris ir Giminės*

Laidotuvėse patarnaują grabo- 
rius S. P. Mažeiko, Tel. Yards 
1138.

Carl Anderson išrinktas 
Morton mokyklos 

viršininku
CICERO — šeštadienį pa

aiškėjo, kad Carl Andcrsion 
yra išrinktas į Cicero J. Sterl- 
ing Morton High School mo
kyklos viršininku, 
mokyklų taryba,

Jį išrinko 
kuri turėjo 

slaptų mitingų penktadienį. 
Manoma, kad jo išrinkimus su
silauks daug pasipriešinimo. 
Carl Andei/soirbuvo berniukų 
auklėtoju.

Vėjas ir liūtis nutraukė 
telefoninį susisiekimą
Spiarkus vėjas ir liūtis šeš

tadienį nutraukė telefoninį su- 
sisuekimų apie mylių į vakarus 
nuo Waukegano. Vėjas iš
vertė eilę telefono stulpų.

Lietuvių Baletas
šiandien atsidaro mokykla

,ĮI ISfl, ■

šiandien atsidaro lietuvių ba
leto mokykla. Jau užsiregis
travo būrelis jaunuolių ii* p. 
Vytautas Zereni-Beliajife nuta-

. iNumiH'ii! !■

Jie privažiavo prie vaistinės 
su automobiliu. Krautuvėje 
tuo laiku buvo keli darbinin
kai ir pirkėjai. Sulindę į vi
dų, vagiliai išsitraukė 
Vęrius ir grųsindami šausiu, 
suvarė visus buvusius vaisti
nėje į užpakalį.

Kelius kpstumerius ir dar
bininkių besaugojant, kiti i 
pradėjo ieškoti pinigų* Susi
graibę apię $10Q, išbėgo lau
kan ir nudujnė savo automor 
bilyje. Prekių neėmė, Iki" 
šiol jie nėra sugauti. Užpuor 
limo niekas nebuvo sužeistas.

Lietuvių Mas Mitingas bus Lietuviai Gydytojai 
šaukiamas -ų»a 06 00 South Ąrtestan Auem* 

_ , Lietuvių komisija suside- o^.’ta"’S?.i<02J7 
revoi- <lanti *.š Jureio V0?““8 !r Jono DR. P. Z. ZALATORIS

Burlašiaus ruošiasi prie su-1 GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

šaukimo visų Lietuvių ir kita- 182 rMirarn*n rStr99t 
taučių piliečių distrikte svar- _d , . -T,, .,
bų mas mitingą, kuris turėslr.D M ™ OtrDIIZAT H0 
įvykti neužilgo. Vieta ir die- DlLfllJ. plKlKUL Ih 
na bus paskelbta vėliaus. Vi- bydytozab n chibuboa* x I OFISAS
si JictUYiai turės progos asme- Į645 S. Ash]an<i Avė 
niškai susipažinti su visais 
taksų mokėtojų ir Darbininkų 
partijos kandidatais ir išgirs
ti išaiškinimų partijos tikslų 
ir platformos. Pranešėjas.

•»
vUaadoi ano 2 iki 4 Ir t '»

• rri Nedaliom!, p»*»J
Onw Tel.: Boulevard 7820
Nam«, Tel.> Protpect 1930

Lietuviai naujos par 
tijos egzekutyvei 

valdybojCICERO — Šįvakar Lituvių 
Improvcment kliubo 10 asme
nų delegacija įteiks miestelio 
valdžiai savo reikalavimus 

1934 meta biudžeto
klausimu, Ta specialė dele
gacija buvo išrinktai nepap
rastame kliubo susirinkime, 
kuris buvo sušauktas pereitos 
savaitės pabaigoje. Susirim- 
ktaic pasirodė didelis būrys 
^narių, kuriuose buvo pasireiš
kęs geras upaR. Delegacija 
formulavo reikalavimus šešta
dienį ir sekmadienį.

Kliubo biznierių komitetas 
sunkiai dirba. Taiso įstaty
mus, kad savo reikalus apgin
ti. Dirbkite vyrai, ginkitės, 
nes jeigu patys to nedarysite, 
niekas jūsų neapgins.

“2V.” rašėjas.

Ryt įvyks Bridge- 
porto Liet. Bedarbių 

Susirinkimas

- Taksų mokėtojų 

egzekutyvėj valdyboje randasi 
sekantį lietuviai: Dr. Antanas 
Gusenas finansų komisijoj 
ir partijos iždininkas, Vincas 
Ęd. Pavis-Pajaujis ir Jurgis 
Pocius —- publicity komisijoj, 
Jųozas-R. Lipskis ir Povilas A. 
Garmus nariai valdybos komi
sijoje. Apart Dr. Guseno visi 
kiti nariai yra eks—oficio na
riai egzekutyvėa valdybos, kai
po partijos kandidatai.

CICERO
ir Darbininkų Partijos Centro

Grįboriai
Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas 
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams, Kaina prieinama 

3319 Auburn Avenue 
CHICAGO, ILL.

ūii | II , _i TI.UI>,. I I

Graboriai

S. M. SKUDAS
Lietuvis 

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Dįdelė ir graži koplyčia dvkri 

718 W. 18 St 
Tel. Roosevrit 7532

DR?S."BIEŽ1S
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 

Valandos! 1—3 ir 7—8 
Serrdomis (s nedaliomis pagal ratartj 
Rr*id«oriie 6628 So Riehmond Steau 

telefoną* Repubb’ 7 849

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS 

Musų Patarnavimas lai
dotuvėse ir kokiame rei
kale visuomet esti sąži
ningas ir nebrangus to
dėl, kad neturime iš
laidų užlaikymui sky
rių.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILL.‘

Dr. Suzana A. Slakis
Moterą ir Vaiką ligą 8^eciolMe»

4145 Archer Avė.
Ofuu T<l. LAFAYETTB 7337 

Ofiio vai. kiekvieną dieną ano 9 iki 
12 ryto (išskyrų* eeredomis) Taipgi 
QVo ♦ iki 8 vri vakaca. Utaminkab b 
Krryergąis.

Rez Tel HYDE PARĮ 3398

lietuviai Gydytojai
»>^teywwte*ta*ta*****^*»^****^*l>*,**»****^^*********>**^^*****6****»

DK- MARGERIO
Persikėliau j erdvesnę ir patogesnę vietą

3325 So. Halsted St
Valandos: nno 10 ryto iki 2 po pietų 

ir nuo 6 iki 8 vakare 
iTentadieniais nuo 10 iki 12 

Pbone Boulevard 8483

..............  ■■ * I. ■! II""' ..................... ........... a-

PRANEŠIMAS
Mano ofisą* vėl bu* atidaryta* ir paci
entus priimsiu pradedant nu© pirmadie 

nio. sausio 15 dieno*. 1933
DR. A. J. GUSSEN

DENTISTAS
4847 W. 14th St

Cicero, III.

Ofiso tel. Lafayette 7031

Dr. V. E. SiedlinskiB
DENTISTAS

4143 Archer Avenne

. Bridgeporlo Lietuvių Bedar
bių organizacijos, Chicago 
Workcrs Committee on Un- 
eni])Joyinent, r susirinkimas 
įvyks antradienį, kovo 21 dt, 
7:30 vai. vak? Fellowship 
House, 813 West 33rd Place. 
Susirinkimas įvyks apatinėje 
svetainėje, į kurių reikia įeiti 
pro šonines durisi Visi lie
tuviai bedarbiai kviečiami at
silankyti, įžangos nebus.

Oryąiiizątoriu*.

Apiplėšė Cicero Li
berty Pharmacy. inc. 

Grobis-$100.
5-AZ plėšikai dienos metu įsi

brovė į lietuvių raštinę; bu
vo apsiginklavę.

CICERO — Penki plėšikai 
šeštadienį, apie 11:30 prieš 
piet, apiplėšė Cicero lietuvių 
vaistinę Liberty Pharmacy, 
Ine., ir pavogė apie $100 pi
nigais,

I. »t iii |,IIWimilHI»IWI'JFIi|H,l.ny.,.WW|llHUll>lll,»ll,’l’........... .

Tel. Lafayette 3572 
J. Liulevičius 

GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS 

Patarnauja Chicagoje 
ir ąpięlinkžjc. 

iii' MMlhta Didelė ir graži.
K Koplyčia dykai.

4092 ARCHER AV.
“ 1 “ i -"Jt '-r  1 ,, »’V

I.J. ZOLP 
GRABORIUS 

1646 West 46 St 
Tel. Boulevard 5203 ir 8413 

1327 So. 49 Ct.
Te|. Cicero 3724. Koplyčia dykai

. ... . gsiiųr—■■ ■■—tassmęiiii ■© ©s-■■m u iWnn n. Mi 

Lachavich ir Simus 
LIETUVIS GRABORIUS 

Patarnauj* lridotw«M kuopigiaasia, 
Reikale meldžiame ątaįšapk& o 

darbu busite užganidinci.
Tel. Canal 251£ arba 2516 

2314 W. 23rd PL Chicago 
1439 S. 49K$U>er®, BL 

_________ Ttl, Ck.ro HM_________

J. F. RAJOS 
PIGIAUSIAS UfiTVVK 
GRABORIUS CHICAGOJ

DR. C. K. KLIAUGA 
Dentistas 

Valandos nuo 9 — 9 

2420 W. Marąuette Rd. 
arti Western Avenue 

Phone HEMLOCK 7828

DR. C. KASPUTIS
DENTISTAS

Grįie U Europos ir cR praktikuoja 
senojoj vietoj.

VALANDOS: 10-12 A. M. 2-6 P M. 
7-9 P M. Sekmadieniais ir ketvirtadie 

niais pagal susitarimą.

3335 So. Halsted St
T«1 BOULEVARD 9199

A. MONTVID, M. D.
We*t Town Stot* Bank Bldg 

2400 W hfadison St
Vai 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 **k 

Tel Seeley 7330 
Namų telefonas Brunswick 059?

A. L Davidonis, M.D
4910 So. Michtean Avenue

Td K«nwood 9107
VALANDOS* 

nuo 9 iki U valandai ryt*i

įvairus Gydytojaira ra M ta
Pbone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 ililutauhee Aoenue

Valandos: 12 iki 2 ir 6 Iki 8 P. Ji. 
Seredos vakare uždaryta 

Nedėlioj pagal sutarti
.................. "J " " 1 — 'U'.'te W"

DK HERZMAN
- Iš RUSUOS -

Gerai lietuviams žinomas per 25 am 
rus kaipo patyręs gydytojas chirurgas l> 
akušeri*.
--‘Gydo staigias ir chroniškas ligas vyrų 
moterų ir vaikų pagal naujausius m* 
todus X-Ray ir kitokius elektros pris 
raitus

Ofisas ir Laboratorijai
»O25 (V ISth St.. netoli Morgan 8i 

Valandos: nuo 10—12 pietų ir 
au© 6 iki 7:30 *4 vakaro

Tel. Canal 3H0 
Rezidencijos telefonai

Hydt Park 6755 ar Centrai /46a

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS

LąldbtutfH p»t# 
L

A. K. Rirtkauskaa, M.D.
♦443 South Aoanaa 

Tali Uby*** 4148 
VALANDOS:

UJM> 9 iki II valandai ryt© 
uit© 8 iltį 9 valandai vakaro

SPECIALISTAS DŽIOVOS 
Moteriškų. Vyriškų ir Vaikų ligų 

OFISO VALANDOSt 
Np© 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vri. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai 
vikaro .NedeL nuo 10 iki 12 ▼. dieną 

Pbone Midvay 2880

Seniausia ir Didžiausia
LIETUVIŲ

GRABORIU ĮSTAIGA
■UPEIKIS Ir v« saiUblno publik* M
■Mr tetarai* nl wkM«R nj«e. Mte
MHknojMM o* atteUaM jiūruaio MM | BMM* 
įtaigą tt Mlo kokios

Umavhna jum® visai nieko nereiktai mricėtL M&uriat 
| tai, ar juską pirkaite, arn*

ĘŲDKTOS ym Vienatimis lietuvių gratoriM, 
taikia ambulance patarnavimų su ekspertu Hetuviu pa- 
tarnautoju. Dykai Keturips Moderniškos Suplyštas DU 
MO ĘVPICIKI pirm negu kratos kur
kitur. '

SMkEJoI

. OFISAS;y m w, m st
Tel, CRRfll 8174

K VAITUSH, OPE 
LIETUVIS AKIV SPECIALISTAS 

Palengvini akių itunpim tarto "M 
priežastimi galw» iltouwmo» avaisumo 
akfa aptemimai nervnatumar ątanatom 
akių karšti, nuima kataraktą, atsitaiso 

tolireaysto. Prirengia 
Viavom ataitikimnom

trumparegyste it 
teisingai akinius, 
egzaminavimas daromas su elektra, pato* 
dančią mažiausias klaidas. Specialė atyda 
atkreipiama i mokyklas vaikus. Valan
dos nuo 10 iki 8 v. Nedaliomis pagal 
sutartj. Akinių kainos per pusę pigiau*, 

kaip buvo pirmiau
Daugely atsitikimų a 
taisomos be akinių. Kainos pi 

giau kaip pirmiau,
4712 South Ashland Avė.

Pbone Boulevard 7589
.  V>'9 1 .........................................■ ■■■■■..» ......................... iii i.ii..

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
UETOTIS, AKIŲ SPECIALISTAS

Patyrimu 
Kąmriįknomou 
At,itiktan°,i 

oS» It Akiai. Ditbtort 
75« fcto St 

kampu Halsted 8&
Valandos nuo 10—4, nuo 6 iki 8 

NedSiomi* nuo 10 iki H

Ofiąo Tek Boulevard 5913 
Rp«. Tek Victory 2343

! DR.BERTASH
756 W. 35th St.

Cnr. of 35tb S Halsted St*) 
Ofisą rriandu* nūn 1-3. nnn 8s3<Mh30 

NedlMitnlai* pagal *utard

rclefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4831 South Ashland Aveotse 

Ofiso valandos t
Nuo 10 iki 12 dieną. 2 iki 3 po pio 

7 iki 8 vai. Nedšl. nuo 10 iki 13 
Rez. Triephont Plaza 3200

Ofiso, Tel Victory 6893 
Rez. Tel. Drezri 919'

DR. A. A. ROTA
Rusa* Gydytoja* k Chirurgas

t it Jtah Tel. Bnnbvąrd 59H 

DR. NAIKEL’S 
756 W. 35th St.

,ft uf 35tb g Ha|*rsd Srs 
valandoj: nno 2-4, ano J 

faltidbiiiri* pagal sutartį.

3102 So. Halsted St
kampa* 3 lat Street

Valu 10—11 v. ryto. 1—4, 7—9v.i 
NedHiomb ir šventadieniais 10—2.

Daktaras V. A. Šimkus 
• GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Gydo *avu ofbe patinusias, išputoti** 

blauzda svsla*.
Valanda* nuo 1 iki 4 k nuo 7 iki 9 v. 

Nekėliomis nuo 10 iki 12, 
3343 South Halrted Street 

Tek Boulevard' 1401

Pbone Boulevard 7<

DR. C. Z. VE2
ww

Dentistas
4645 So. Ashland Ava

arti 47th Street

DR. T. DUNDULIS 
gydytojas ir chirurgas 

4142 Archer Avenue 
Telefonas Virgin!* 0034

DR. A. L. YUSKA 
2422 W. Marąįuifte Rd. 

kampai 67th ir Artesian Avi. 
Telefonas Grovehill 1595 

Valandos nuo 9 iki 11 ryto, nuo 2-4 
Ir 7-9 po {dėtų, seredoms po pietų I* 

pedSHttms pagal sudurtai. X

A.A. SLAKIS
Advokatas

Mitsto Ofisas 77 W. Washlngton 8t
RŪom 905 Tel. Dearborn 7966

VaJąadon 9 <yto iki ♦ po pietų

Vakarai** tfcMf. i* Eęty.--6 iki 9 vai
4145 Afftor Aoa. Tei. Lafayette 7337

Namą Hyda Park 3395

JOHN B. BORBEN 
LIBTUVIS ADVOKATAS 

pšhk..
Telefonas Canal 0660

JOSEPH J. GRISU 
Li.tuvia Advokatas 401 Soufb Ashland Aoa* 

TU. Boulevard 2800 
Rez. 6515 So. RocAumU 8«t 

TA Rępublfc 9Z31
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Pirmadienis, kovo 20, 1933

RENGS IŠKILMINGA “LIETUVIU DIENA” 
PASAULINĖJ PARODOJ

Lietuvių komitet. penktadieni patiekė pla 
nūs Chicagos visuomenei; rinks 

“Lietuvių Dienos Karalaitę”
200 organizacijų atstovų ir veikėjų pas parodos 

komiteto susirinkime
lietuvių visuomenė 
uždėjo “aprobatą” 
kuriuos pagamino

Chicagos 
penktadienį 
ant planų, 
Lietuvių Pasaulinės Parodos 
komitetas lietuvių dalyvavimui 
Chicagoje rengiamoms iškil
mėms ir darbas atrodo eis spar
čiai pirmyn.
Susirinkime, kuris įvyko penk

tadienį, Chicagos Lietuvių Au
ditorijoje, 3133 South Halsted 
strect, dalyvavo apie 200 or
ganizacijų atstovų ir visuome
nės veikėjų. Parodos komitetas, 
išrinktas lapkričio 11 d., pa
tiekė savo darbuotės raportą. 
Į komitetą įeina F. Mast — 
pirm.; J. P. Varkala, J. Mic-

keliunas ir Dr. P. Poška — 
vice-pirm.; A. A. šlakis — ižd.; 
S. Sakaliene ir B.
— 'iždo globėjos ir 
sekretorius.

Bytautienė
A. Vaivada

Lietuvių

f 1 1 ■

West Thirty-First 
State Bank

Laikys visų savo deposito- 
rių susirinkimą Mark White 
Sųuare svetainėje, 30-1 a ir 
So. Halsted St., Antradieny, 
Kovo 21 dieną, 1933 m., 
7:00 valandą vakare.

šio susirinkimo tikslas 
yra labai svarbus ir todėl 
visi depositoriai raginami 
atsilankvti. •r

West Thirty-First 
State Bank

Rengs iškilmingą 
Dieną”

Iš patiekto raporto, kurį su
sirinkimas vienbalsiai priėmė, 
paaiškėjo, kad Lietuvių Diena 
įvyks liepos 16; kad lietuviai 
rengs savo parodą nuošalyje 
nuo Pasaulinės Parodos; leis 
propagandinį albumą ir “Lie
tuvių Dieną” — apvainikuos iš 
Jungtinių Valstijų, Kanados, 
etc., lietuvaičių parinktą “Lie
tuvių Dienos Karalaitę”.

Vainikuos “Lietuvių Dienos 
Karalaitę”

Į lietuvių dienos programą 
įeis chorų dainavimas, paradas, 
šokiai, kalbos ir gyvi paveiks
lai, vaizduoją Lietuvos praeitį 
ir dabartį. Be to ten bus ap
vainikuota ir minėtoji karalai
tė. ,

Darbą tvarkys eilė
Visą šių planų 

darbą atliks 
jos, kurioms 
miteto nariai:

Programo ir muzikos
P. Varkala; spaudos ir literatū
ros — A. Vaivada, finansų — 
J. P. Mickeliunas; moterų — 
B. Bytautienė; “reception 
tikimo komisija; sporto — Dr. 
P. Poška, medikale — Dr. P. 
Poška ir legate - 
kis.
Daktarai įsteigs “pirmos pagel

bės stotį*’ -
Be to, susirinkime buvo pa

skirta specialė komisija, kuri 
rūpinsis lietuvių parado suren
gimu.

Dr. Šimkus, Amerikos lietu
vių daktarų draugijos narys, 
pranešė susirinkimui, kad drau
gija yi’a nutarusi Lietuvių iš
kilmių laiku įsteigti “pirmos 
pagalbos stotį”, kur atvykę į 
parodą lietuviai ir ^vietiniai, 
galės kreiptis atsitikus nelai
mei. Tam tikslui draugija yra 
paskyrusi sekančius narius: Dr. 
S. Biežį, Dr. V. A. Šimkų ir 
Dr. A. Juozaitis, dentistas.

cys eile komisijų 
planų įvykinimo 
sekančios komisi- 
pirmininkauja ko-

A. A. šla-

Lietuvis gavo 5 met. 
kalėjimo už grasi
nančių laišk. rašymų
Bus išgabentas į Chillicothe, 

Ohio kalėjimą; laiškus rašė 
Armourams

tymą prieš Juootrankius, kuris 
buvo išleistas netrukus po gar
saus Lindberghų kūdikio pa
grobimo ir reikalavimo $50,000 
už jo grąžinimą.

Reikalavo su virš $10,000

Bet už'tautui nepasiduodant, jie 
pradėjo Šaudyt 
sužeidė 
mirė
Hospital

jį mirtinai 
. Už kelių valandų jis 
Roseland

noma, šovikai laike į zuikius, 
bet nelaimei kulkos nenuėjo 
ten* kur jie jas siuntė. Nežiū
rint visų tų kulkų p. Slodkus 
tebėra sveikas kaip ridikas. 
Šis įvykis parodo, kad musų

CIASSIFIEDADS

Visą darbą komitetas pla- 
' nuoja finansuoti platindamas 
I lietuvių tarpe Parodos įžangos 
tikietus, pareiškė ‘finansinės 
komisijos pirmininkas J. Mic- 

■ keliunas, ir kvietė visus lietu- 
I vius pirkti bilietus tik nuo 
Lietuvių Parodos komiteto, o 
ne nuo kitų pašalinių įstaigų 

!ar grupių. Komitetas numato, 
j kad visas išlaidas pajėgs pa- 
i dengti tokiu būdu ir kviečia 
* visas organizacijas, atskirus 
asmenis į talką.

Jaunas, 18 metų Chicagos 
lietuvis šeštadienį buvo nuteis
tas penkiems metams kalėjimo 
už rašymą grąsinančių ir pini
gų reikalaujančių laiškų Ar- 
mourų šeimynos nariams. Jis 
yra Wallace J. Badavičius, 914 
West 18th Street, kuris buvo 
suimtas trumpą laiką atgal ne
toli savo namų.

Jį nuteisė federalis teisėjas 
John P. Barnes, pirmą kartą 
Chicagoje pritaikydamas jsta-

Nuteistas Badavičius bus pa
siųstas greitu laiku j federalį 
kalėjimą Chillicothe, Ohio. Jis 
rašė gesinančius laiškus A. 
Watson Artnourid, A. Watson 
III., ir Laurcnce Armourams, 
reikalaudamas suvirš $10,000. 
Laiškus pasirašė “Ghost, Ine.,” 
—lietuviškai “šmėkla, Ine.”

Laiškuose reikalavo, kad pi
nigai butų palikti skylėje šali
gatvyje netoli jo namų. Polici
ja buvo užtaisiusi spąstais ne
toli tos vietos. Vieną kartą 
ištrukęs, Badavičius kitą kart 
pakliuvo ir tuojaus prisipažino 
laiškus rašęs. J

Naujienų Bendrovės 
valdyba

šešladienį po piet Naujienų 
Bendroves direkcija, kurią pe
reitą menesį išrinko metinis 
šerini.nkų susirinkimas, laikė 
pirmą anvo posėdį. Jame bu
vo išrinkta valdyba. Į ją įėjo 
visi tie patys asmens, kurie 
buvo iki šiol:

P. Grigaitis — prezidentas; 
Rypkevičiufi—1 vice-pr.; 
Jasiulcvičius—2 vice-pr.; 
August — iždininkas, 

ir Nora Gugis — sekretorius.
Į pramogų komisiją paskirti 

K. August, T. Rypkevičius, 
Norą Gugis, Maria Jurgelionis, 
P. Miller.

K.

tautiečiams 
kenkia.

nelabai

. .........................

CIASSIFIEDADS
Financial

Finansai-Paskolos

1-MI IR 2-RI MORGIČIAI

Apiprekiavimas — Kolektavimas — 
Adjustmentai — Notary Public

MIDWESTERN ADJUSTMENT CO. 
4055 So. Archer Avė. 

Telefonas Lafayette 3269

Senas Auksas
_____________Old Gold_______________

VISUOMET TEISINGA CASH 
kaina mokame už auksą, sidabrą, plati
ną ir dantų karūnas. U. S. Smelting 
Works (Tne Old Reliable) 39 South 
State St„ kampas Monroe, 4 tos lubos.

Miscellaneous for Sale 
įvairus Pardavimai

VISOKIOS RŪŠIES LEPŪNAI 
Šunis, kanarkos, balandėliai, zuikiai, gvi- 
nėjos kiaulutės, baltos pelės, Bantams 
(gaidžiai), papūgas, beždžiones, Tropiš- 
kos žuvis. Geriausios rūšies ir parinkti 
lepūnai. f

IDEAL PET SHOP 
946 W. 63rd Street

Lietuvio T. Žutauto 
šovikai atiduoti 

grand jury
šeštadienį coronerio jury vedė 

tyrinėjimą dėl West Pullman 
darbininko mirties

Cook apskričio coronerio jury 
šeštadienį atidavė du? plėšikus, 
kurie dalyvavo užpuolime ant 
West Pullman lietuvio T. Žu
tauto namų, į kriminalės grand 
jury rankas. Teodoras Žutau
tas buvo nušautas laike to už
puolimo.

Sulaikytieji yra Arthur Bar- 
ty, 26, 6203 Princenton Avė., 
ir Edward Weiss, 28, 2442 East 
78th Street. Abu, sako polici
ja, prisipžino dalyvavę užpuoli
me, bet Teodoro Žutauto nenu
šovę. šovęs trečias jų sėbras, 
kuris dar nėra sifimtas. Jie 
atsisakė išduoti jo vardą.

šie trys plėšikai užpuolė T. 
Žutauto, 11207 Lowe Avė., na
mus ketvirtadienį. Matyt, ži
nojo, kad jis tą dieną gavo al
gą iš Acme Steel Co., kur dir
ba, ir mėgino " pinigus atimti.

Taip Švelnus kaip Old Gold

O

Įžįįįį

ATURALIŠKAS ŠVELNU
MAS , jus nerasite to ei 

su šiurkščiu taba
artificiališkai pas-

Bet

C P. Lorillanl Co.. Ine

garėtuose 
ku. Neigi 
kūniniuose cigaretuose
jus rasite visuomet gryname 
tabake OLD GOLD ... pada
rytuose tiktai iš rinktinio 
Turkiško ir namie auginto

NĖRA SUKOSfiJIMO VISAME 
VEŽIME

karalaites lapelių tabako, Na 
tiirališkai-T-paskaninto. :

GeresnioAtsiminkite tą 
Tabako niekur neauga kaip 
kad vartojama OLD GOLD. 
Ir jie yra PILNO SVARUMO

ATSUKITE savo priimtuvą ir pasi 
klausykite Fred Waring ir jo Penn 

sylvanians kas Trečiadienio vakarą 
per Columbia Tinklą.

O - 1 • • Ak IT* O vrvnr A TfiT**l* .A YŠvelniausi AMERIKOS CIGARETAI
J ■ <■. ■ ' ■ , '' ' ■ ■ ■ . • J' -i
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Šitam vyrui revolve
rių, šautuvų kulkos 

nekenkia
Tris kartus pašautas bridge- 

partietis Slodkus tebėra svei
kas kaip ridikas, 
BRIDGEPORTAS — Bridge- 

portieits p. Slodkus, 901 W. 35 
St. buvo du, kart užpultas plė
šikų savo namuose ir du kart 
apšaudytas. Šią žiemą išva
žiavo zuikiauti į Savoj, III. Be- 
zuikiaujant, jia buvo peršau
tas net trijomis kulkomis. Ži-

PRANEŠIMAI
BALETO MOKYKLA

Sekamą savaitę p. Vytautas Zereni- 
Bieliajus atidaro lietuvių baleto moky
klą Bridgeporte, Universal Kliube (814 
W. 33rd St.).

Šią savaitę bile vakarą nuo 5 ligi 8 
valandos bus galima pasimatyti Uni- 
versa! Kliube su p. Bieliaju ir įstoti į 
lietuvių baleto mokyklą.

Jonas Eudeikis dabar atsiskyrė nuo 
sunaus Jono ir atidaro savo ofisą su 
sunum Juozapu po antrašu 5340 So. 
Kedzie Avė. Koplyčia bus gražiai įreng
ta ir žada patarnauti lietuviams nuliū
dimo valandose.

Beidgeporto Lietuvių Bedarbių susi
rinkimas įvyks antradieny, kovo 21 d., 
7:30 vai. vak. FelloNvship House, 831 
W. 33rd Place, apatinėj svetainėj, įėji
mas per šonines duris. Visi bedarbiai 
kviečiami atsilankyti. Įžangos nebus.
* ‘ . Org.

Peter Conrad
Fotografuoju jūsų na

muose arba studijoj 
6023 S. Halsted St.

(Jansen. Stud.)
Res. 730 W. 62nd St. 
Tel. Englevvood 5840

IETKIEWICZ <£-
MORTGAGE BANKERS

REAL ESTATE
Biznis pamatuotas teisingumu

INSURANCE. NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS I LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

Prisirašykite į musų spulką

TEL. LAFAYETTE 1083

2608 Wesi 47th St.,

NAUJOJ VIETOJ

PAINI

BRIDGEPORT HARDWARE AND 
PAINT CORPORATION 

J. S. Ramanlionis, Vedijas, 
štai dabar musų krautuvėje keletas 

BARGENŲ:
Sienoms popiera rolelis .......... O C

!r augščiau 
SPAR Varnish, galionas $ 1.25 
FLAT Paint, galionas $ 1.59
3214 So. Halsted St.

PERSimimiAB VfcDAA PRIE 
PLAUČIŲ UŽDEGIMO 

Apsisaugokite nuo peraiSaldimo re
guliariai išvalydami savo vidurius! 
Laikykite savo vidurius liuesai, pra-

Business Service 
-BĮząio?ątarnąyianas

AR JŪSŲ STOGAS KIAURAS?

Mes padarome experto darbą už jūsų 
pačių kainą. Mes taipgi cinuojame, 
kaip tai rynas, “down spots” ir tt.

BRIDGEPORT ROOFING CO. 
3216 So. Halsted St.

Tel. Victory 4965

NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI 
Musų bintas suteikia patarimas vnamų 
savininkams reikale nesusipratimų su 
rendaunninkais. Maža narinė mokestis. 
Expertų patarimas visose namų savininkų 
ir rendauninkų reikalais. Męs neturi
me skyrių. Atadara kasdien nuo 8 vai 
ryto iki 8 vai. vak. šventadieniais nuo 
10 iki ryto iki piet. Įžymus namai ori- 
ginalio ir vienintelio namų savininkų 
biuro Chicagoje.
LANDLORDS BURBAU OF CHICAGO 

Inkorporuotas
1642 West Division St. 

Tel. Armitage 2951-2952 
esame jau šiuo adresu virš 40 metųMes

PERKAME, PARDUO
DAM IR MAINOME 

Lietuvos Laisvės Bonus, Pirmus Morgi- 
čius, Namus, Farmas ir Biznius visose 
valstijose. Taipgi darom įvairius legalius 
dokumentus, kaip tai, pirkimui arba par
davimui. Pasinaudokite musų apie 20 
metų plačiu patyrimu biznyje ir teisingu 
patarnavimu, tas jums bus naudinga.

J. NAMON FINANCE 
COMPANY

6755 S. Western Avenue, 
Chicago, III.

Tel. GROVEHILL 1038

Help Wanted—Malė 
Darbininkų Reikia

PELNINGAS DARBAS. Parsiduoda 
namas, nebrangiai. Kas pirks namą tam 
paliksiu nuolatinį darbą bet turi būti 
unijistas arba turėti janitoriaus “draw 
card”. Onufras Savickas, 19 Nortb 
Latrobe Avė.

Help Wanted—Female 
Darbininkių Reikia

REIKALINGA PARDAVĖJŲ

Galima uždirbti nuo 3.00 iki 5.00 
dolerių į dieną. Iš kitų miestų rašykite 
laiškus. Kreipkitės pirmadienį arba 
antradienį nuo 9 iki 11 vai. ryto.

3352 So. Halsted St. 
Chicago, III.

Business Chances

PARDAVIMUI lietuviška užeiga, 8 
kambariai pagyvenimui su visais pato
gumais, randa $15.00. Mrs. Emma, 
6425 So. Western Avė.

$350 
$300 
$550 

barnė,
$1000

Karins For Sale 
Ūkiai Pardavimui

ŪKĖS WISCONSINE 
Dabar yra laikas įsigyti ūkį. 
Štai yra keletas musų Specials: 

20 akerių, namas, barnė prie kelio 
40 akerių, upelis, be namų 
76 akrai, laukas, be namų 
80 akerių, gražus namai,

didelis sodas, puiki žemė . 
40 akerių ne išdirbta kieto medžio 

žemė, po .........................   $100
iki $200, už 40 akerių.
Gera žemė, prie kelio, geroj ūkių 

apielinkėj. Mažas į mokėjimas, geros 
sąlygos. Rašykite arba reikalaukite nau
jo cirkulioriaus. D. Donaldson, 203 N. 
Wabasb Avė. Tel. State 7499.

VISUOMENĖS ATYDAI
Turime gerų pirkinių pigiai už cash 

ir mainymui visokios rūšies properČių, 
biznių, lotų ir farmų. Turint pinigų 
nusipirksite bent kokią nuosavybę ar 
tai namelį ar kokį biznį iri tuomi ap
saugosite savo pinigus.

Išpildome visokios rūšies dokumen
tus, kaip tai pirmus ir antrus morgi- 
čius, kontraktus, Bills of Sale, Leases 
ir tt. Musų obalsis — “Greitas ir 
Teisingas patarnavimas'*.

Viršminėtais reikalais kreipkitės pas mus.
PAUL M. SMITH B CO.

REAL ESTATE — LOANS — 
INSURANCE

4425 South Fairfield Avenue 
Lafayette 0455

FARMA UŽ $1800
Del netikėtos priežasties tuno be

veik dovanoti gerą 75 akerių farmą, 
40 akerių dirbamos žemės, 6 kambariu 
gera stuba ir kiti budinkai. Prie gero 
kelio. Randasi apie 100 mylių nuo 
Chicagos. Rašykit laišką

Box 1539 
Naujienos ' 

1739 So. Halsted St.

Tel. Yards 4754

AUŠROJE
KNYGOS UŽ PUSĘ KAINOS

Didelis knygų ir gintarų pasirinki
mas — nupiginta kaina. Musų kny
gyne randasi šimtai skirtingų knygų: 
apysakų, istorijų, mokslų knygų, juo
kų, monų, muzikalių dainų ir tt.. Kny
gynas atidaras nuo 9 ryto ki 5 vai. vak. 
Kreipkitės

AUŠROS KNYGYNAS
3653 So. Halsted St.

Chicago, 111.

Reai Estate For Sale
Namai-žemS Pardavimui___

PARDUOSIU ar mainysiu nedidelį 
namą į grosernčs biznį. Namas gera
me stovyje.

3'362 So. Halsted St.

GRAŽUS vasarinis cottage prie eže
ro arti Mc Henry, viena valanda nuo 
Chicagos. Greitam pardavimui $800. 
tiktai $150 įmokėti. Bargenas. Box 
1536, Naujienos, 1739 S. Halsted St.

BARGENAS. Paaukausiu dėl mir
ties šeimynoje 280x90 biznio vietą, 9 
kambarių namas, štoro frontas ant di
delio vieškelio. 2 blokai nuo gelžkelio. 
arti Standard Oil Co. Gera vieta dėl 
roadhauzes. Lengvi išmokėjimai. 

BERTH PALLESEN, 
Grace Lake, III.

Taip,
Čia NAUJIENŲ 
smulkiųjų skel
bimų skyrius 
kalba!

jau pardavėte savo biznį,Malonu girdėti, kad Tamsta
kurį buvote paskelbę NAUJIENOSE. Aš tuojaus užrašysiu 
Tamstos kitą skelbimą. Dabar smulkiųjų skelbimų kainos 
yra gana nupigintos, ir Tamsta užmokėsite už šį skelbimą 
daug mažiau. Jeigu dėsite jį keletą dienų, tai duosime dar 
ir nuolaidą.

—AČiu už komplimentus — pasakykite savo pažįsta
miems apie geras pasekmes gautas iš skelbimo ir, neuž
mirškite, kąd NAUJIENŲ

8500




